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Kapitalizm 

  

LEON JANTA-POŁCZYŃSKI. 

Są historycy, którzy twierdzą, że po- 

lityka poza pozorami coraz bardziej sta- 

je się wykładnią gospodarczych zagad- 

nień. Do pewnego stopnia zawsze tak by- 

ło i podboje czy najazdy przedhistorycz- 

nych czasów bynajmniej nie powodowa- 

ły się jedynie żądzą sławy czy potęgi, 

lecz w ujarzmieniu zawojowanych  kra- 

jów szukały dla siebie wygodniejszych 

form życia, a conajmniej ekspansji go- 

spodarczej. Nawet walki religijne miały 

bardzo wyraźne kulisy materjalnych za- 

interesowań. 

Znamiennem jest wszakże, że wielkie 

ruchy żywiołowe dało się masom zasuge- 

stjonować zawsze tylko hasłami ideowe- 

mi jak n.p. w ostatnim wieku, hasło zje- 

dnaczenia narodowego zrealizowane w 

połączeniu Niemiec i Włochów. I ostatnia 

wojna przez usta swego rozjemcy Prezy- 

denta Willsona zapowiedziała hasła ideo- 

we, jak wyzwolenie narodów, ich rów- 

ność i samostanowienie i pokój wieczy- 

sty. 

Tem niemniej gospodarcze zagadnie- 

nia poza chwilami ideowymi uniesień od- 

razu wracają na porządek dzienny. tak, 

jak kwestja odżywienia po chociażby 

najszczytniejszych wzlotach. 

Obecnie żyjemy wyraźnie w czasach 

przebudowy, przewartościowania pojęć, 

a kryzys światopoglądu jest w swych 

skutkach nieobliczalny. Widzimy i pró- 

bujemy leczyć, tylko symptomaty i mało 

jeszcze rozumiemy istotę spraw. 

Formami gospodarczemi, które rządzą 

obecnym Światem są: 

Kapitalizm, jako forma od i9-go wie 

ku panująca, 

Bolszewizm, który od 5-ciu lat z foi- 

my raczej negacyjnej i  destrukcyjnej 

wszedł we fazę konstrukcyjnej, nareszcie 

Faszyzm, który stworzył zupełnie sa- 

moistny system organizacji gospodarczej. 

Będę mógł oczywiście tylko bardzo 

pobieżnie rozpatrzyć powyższe trzy for- 

my gospodarki, które rządzą dzisiejszym 

światem. Trudno jest bowiem zamknąć 

w ramach jednego przemówienia, nie- 

mniej, niewięcej, tylko zagadkę przyszło- 

ści. Będę zatem musiał mówić nietylko 

w ogromnych skrótach, ale w dodatku li- 

czyć na to, że mam przed sobą słucha- 

czy obznajomionych z podstawowemi 

stronami zagadnienia. 

Żeby zacząć od KAPITALIZMU nie 

będę się zagłębiał ani w jego historję, ani 

w samą jego definicję, co do której, na- 

wiasem mówiąc, jak to wogóle w nauce 

ekonomicznej istnieje szereg krzyżujących 

się teorji i poprzestanę na podniesieniu 

tego przymiotu, który w zrozumieniu 

powszechnem jest jego charakterystycz- 

ną stroną, to jest wolnością gospodar- 

stwa indywidualnego, regulowanego tyl- 

ko czynnikiem swobodnego współza- 

wodnictwa. 

Nasamprzód należy stwierdzić, że wol 

ność gospodarcza nie jest wcale tak daw- 
ną zdobyczą ludzkości. Od kiedy gospo- 

darstwo zaczęło odrywać się od bezpo- 

średniego zapotrzebowania miejscowego 

rynku widzimy we Francji za Colberta sy- 

stem gospodarki „państwowej*. Ten 

wielki minister Ludwika XIV upatrywał 
swój ideał w bezwzględnem wprzężeniu 

całego gospodarstwa w jeden system z 

celem ostatecznym Państwa — czy jak 

się wówczas mówiło króla, nieograniczo- 
nego pana środków wytwórczości. Cały 
18-ty wiek (Nekkaer, a nawet Adam 
Smith) wyznawali te same teorje. 

Jednym z zakulisowych, tem niemniej 
bardzo skutecznych współczynników re- 

wolucji francuskiej z roku 1789 było wła- 
śnie obalenie zupełnie załamanego mono- 
polu państwowego na korzyść wolnej go- 

spodarki, która wszakże została zrealizo- 

waną dopiero trzecią rewolucją w roku 
1848. Niepodobna zaprzeczyć, że wielki, 
a nawet wręcz wybuchowy rozkwit go- 
spodarki światowej datuje się od tej 
chwili. Gospodarstwo zachodnie zdoby- 
wa w szybkim rozroście całą kulę ziem- 

ską, kolonizuje ją w sferach dla białego 
człowieka klimatycznie dostępnych. An- 
glja, która do tej chwili żywiła 20 miljo- 

nów ludzi i to po części w ostatecznej 

nędzy (według świadectwa Engelsa), 

podnosi swą ludność 'w przeciągu niespeł 

na dwóch pokoleń do 45 miljonów, po- 

mimo, że równocześnie prawie tyle osa- 

dza po całej kuli ziemskiej. W ślad za 

nią idą inne państwa. Pomimo zarzutów, 

że wzamian za cywilizację kapitalizm 

dał ludziom wyzysk i niewolę niema po- 

wodów wstydzenia się tej epoki, gdyż 

nietylko powszechnie godność człowieka 

została w nieznany dotychczas sposób 

podniesiona, lecz nawet ludy kolorowe 

infitracji cywilizacji zachodniej zawdzię- 

czają te oczywiście ułamkowe części do- 

brobytu, którymi się do niedawna cieszy- 

ły. 

Błędem zasadniczym kapitalizmu w tej 

epoce było jego wyłącznie racjonalne, tj. 

kalkulacyjne podchodzenie do spraw z 

zupełnym zapoznaniem człowieka, jako 

czynnika w gospodarstwie tak samo de- 

cydującego, jak na innych odcinkach, a 

nie ulegającego mechanicznym  ujęciom. 

Cieniiem nieodłącznym kapitalizmu stała 

się kwestja proletarjatu roboczego w 

miarę perjodycznych w kapitaliźmie prze 

sileń, raz po raz pozbawianego środków 

egzystencji i stąd tworzącego element 

ciągłego fermentu. 

Socjalizm jest tą koncepcją, w Którą 

się przeważnie ubrała obrona proletarja- 

tu przed rzekomym, czy rzeczywistym 

wyzyskiem kapitalizmu. Socjalizm, wy- 

chodzący z zupełnie tej samej ideologji, 

co kapitalizm, tj. upatrujący ostateczny 

cel człowieka w osiągnięciu maksimum 

dobrobytu, a zapoznający moralne war- 

tości. 

I z jednej ; z drugiej strony barykady 

uważa się wszystko to, cośmy przywykli 

nazywać kulturą, za zjawiska wtórne, au- 

tomatycznie idące za dobrobytem. 

Kapitalizm pod koniec zeszłego wie- 

ku osiągnął szczytowy punkt swego roz- 

woju, lecz zarazem przełomowy, a to ze 

względów zarówno wewnętrznych, jak i 

zewnętrznych. Od zewnątrz zaczyna się 

ingerencja państwa w kwestjach socjal- 
nych, silnie ograniczająca dotychczaso- 

wą zasadę wolnej konkurencji na rynku 

podaży i popytu. 

Grożniejsze jest wewnętrzne oderwa- 
nie się kapitalizmu od swych podstaw, 

t.j. od czynnika osobowości imdywiduali- 

zmu, mówiąc konkretnie od koncepcji 

prywatnej własności. Przedsiębiorstwa w 

miarę rozrostu tracą łączność z jakimkol- 

wiek poszczególnym objektem i stają się 

czysto rachunkową instytucją. Własność 

w przemyśle jako element twórczy zani- 

ka, Właściciela zastępuje akcjonarjusz, 

który chyba w wyjątkowych wypadkach 
czuje się rzeczywiście współwłaścicielem 

przedsiębiorstwa. Nawet Rady Nadzor- 

cze zbyt często stają się raczej dekoracyj 

ną instytucją. Zaczynają się wszechwład 

ne rządy „generalnych dyrektorów”. Na- 

wet tam, gdzie własność  przedsiębior- 

stwa nie rozpłynęła się jeszcze w anoni- 

mowej rzeszy akcjonarjuszy i pozostaje 

przy indywidualnym firmamencie wsuwa 

się między niego a przedsiębiorstwo, jako 

„Maior dommus*, generalny dyrektor. 

Proces ten jest o tyle znamienny, że za- 

traca się osobiste ustosunkowanie się 

do przedmiotu, który łączy właściciela z 

własnością. ' 

Nawet wynalazczošė, jakby się zda- 

wało, najbardziej indywidualna czynność 

ludzka podlega „organizacji*. Duże przed 

siębiorstwa zatrudniają setkami mżynie- 

rów, którym w odpowiednio  urządzo- 

nych laboratorjach poleca się zupełnie 

określone zadania. Wynalazki w ten spo- 

sób osiągane stają się własnością przed- 

siębiorstwa i pozostają anonimowe. 
Jeżeli dodamy powiązanie poszczegól 

nych przedsiębiorstw w kartele i syndyka 
ty to widzimy, że czynnik osobowy coraz 
bardziej w tych koncepcjach się zatraca. 

Co wszakże okazało się nieprzekra- 
czalną zaporą dla dalszego rozrostu „ka- 
pitalizmu“ to potęgująca się ciasnota ryn 

ku odbiorczego. Wypieranie przemysłu 

angielskiego przez konkurencję niemie- 
cką na rynkach „kolorowych*, zaczęto 
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wytwarzać rosnące zaniepokojenie An- 

glji przeradzające się z czasem w świa- 

domość śmiertelnego zagrożenia. Zwy- 

kła niezręczność niemiecka ułatwiła An- 

glji wciągnięcie reszty świata do tego 

zasadniczego koniliktu. W każdym razie 

przyczyną wojny była walka konkuren- 

cyjna dwóch kapitalizmów. Jej rezultat 

okazał się dla obu zabójczą omyłką kal- 

kulacyjną. I to pod kilkoma względami: 

Wojna spowodowała utratę rynków azja- 

tyckich wogóle, poczęści dla rozbudzo- 

nego nacjonalizmu azjatyckiego, a poczę- 

ści dla doszczętnej pauperyzacji tych kra 

jów. Licząc 160 miljonów ludności Rosji 

Sowieckiej około 400 miljonów Chin, a 
300 miljonów lndji, jest to blisko miljard 

konsumentów, który jeszcze 20 lat temu 

nietylko koleje i elektrownie, nietylko 

gramofony i samoloty, ale każdą blaszan 

kę, o..wek czy scyzoryk sprowadzał z Za 

chodu. Nie dosyć na tem  uniezależniły 

się podczas wojny kolonje i domimja roz- 

budowując u siebie na konjunkturze 0- 

parte prze:nysły, 

Inwestycja 330 miljardów dolarów w 

wojnę musiała sprowadzić wstrząs go- 

spodarczy, tem groźniejszy, że nie był 

ani zamierzony, ani przewidziany. 

W dodatku ewolucja gospodarcza, po- 

wojenna zupełnie nie licząc się z tymi 

faktami okazała się mylną. Ameryka, któ 

ra dziesiątkom państw dostarczała dorad 

ców gospodarczych, wydała hasło „рго- 

speryti*, jak się okazało błędne dla Ame-- 

ryki, a szaleńcze dla tych krajów europej- 

skich,które tę „prosperitę* forsowały na 

kredyt za obce pieniądze. Inwestowanie 

uchodziło w Niemczech wręcz za patrjo- 

tyczny obowiązek, a i u nas przybrało 

charakter nagminnej zarazy. Pierwsze 

ostrzegawcze krachy amerykańskie przy- 

brały odrazu proporcje gigantyczne ii po- 

ciągnęły Europę za sobą. 

Równocześnie zaczął się proces dla 

„kapitalu“ śmiertelny, t. j. sanowanie za- 

grożonych przedsiębiorstw i banków 

przez rządy z tym rezultatem, że wielka 

część właśnie owych tytanicznych przed- 

siębiorstw przeszła na własność lub kon- 

trolę rządów. 

Równocześnie rządy w obronie swych 

bilansów handlowych coraz bardziej idą 

w kierunku utrudniania wolnej wymiany 

towarów. Wskaźnik wymian międzyna- 
rodowych spadł do 40 proc. i w dalszym 

ciągu ma tendencję zniżkową, kiedy jak 

Niadomo iynek w zasięgu Światowym, 

wolna wyiniana towarów, wolny ruch ka 

pitalow jest warunkiem życia kapitali- 

zmu. 
W dodatku pod osłoną murów  cel- 

nych tworzą się produkcje z punktu wi- 

dzenia kapitalistycznego błędne, bo nie- 

konkurencyjne i potęgują jeszcze nadpro- 

dukcję światową. 

Obecna faza mozolnego przepełzywa- 

nia produkcji krajowycit pizez coraz to 

wyżej wznoszone misy celńe zapomocą 
państwowych pomocy, nie da się z pew- 

nością na dłuższą mme'ę utrzymać; a pró- 

by odszkodowanie ra rynku krajowym 

za straty na eksporcie ponoszone okazu- 

ją się nieudane, bo wyśrubowanie cen 

ponad pojemność rynku coraz bardziej 

ubożejącego powoduje wnet jego zamie- 

ranie. 

Wszystkie kongresy gospodarcze 

wzywają do rozejmu, czy nawet do roz- 

brojenia celnego i przywrócenia wolnej 

wymiany towarów jak i kapitałów, jest 

nadzieja, że Konierencja Londyńska pod 

tym względem coś pozytywnego i prak- 

tycznego wykonalnego ustanowi. 

Już samo cofnięcie błędów od wojny po 

pełnionych z pewnością znaczną by dało 

ulgę gospoarstwu, lecz żadna konierencja 

nie przywróci straconych rynków zbytu, 

których odpowiednikiem jest bezrobocie. 

Z tego wywodu wynika, że nietyle sam sy 

stem kapitalizmu, co przyczyny nadrzęd- 

ne sprawiają jego wypaczenie i — bez- 

radność. й 

Największe obciążenie sytuacji go- 

spodarczej stanowi moment psychiczny, 

spowodowany niepewnością jutra dla 
wszystkich, a już dokonaną też zarobko- 
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Niepokoje w Niemczech TELEGRAMY 
ŻYDZI A KOMUNiścI 

BERLIN. PAT. — W brandenburskiej 
miejscowości Vozig zamknięto żydowski 
zakład wychowawczy, a wychowanków i 
kierowników zakładu aresztowano i zam- 
knięto w obozie koncentracyjnym w Ora 
nienbaumie. Według Biura Conti w za- 
kładzie tym znaleziono broń i amunicje 
oraz dokumenty świadczące o kontakcie 
z komunistami. 

ESSEN. PAT. — Prezydent policji w 
Dortmundzie zamknął istniejący tam zwią 
zek samodzielnych żydowskich rękodziel 
ników. 

Echa zamachu 
ATENY. PAT. Cała prasa bez różnicy za- 

barwienia politycznego jednogłośnie potępia bar 
barzyński zamach na b. premjera Venizelosa i 
jego żonę. W opinji publicznej panuje wielkie 
wzburzenie, wywołane zwłaszcza ujawnieniem 
udziaiu szeia policji ateńskiej Polichronopulo- 
sa w zamachu. Był on jawnym wrogiem pre- 
mjera Venizelosa i niejednokrotnie groził, iż 
pomści śmierć swego brata, zamordowanego 

STARCIA Z HITLEROWCAMI 

MONACHJUM. W czasie kongresu ka 
tonckich związków czeladniczych przy 
szło w sobotę i w niedzielę do starć ulicz 
nych z hitlerowcami. Pogotowie policyjne 
było alarmowane wielokrotnie. Kongres 
przedwcześnie musiaro rozwiązać. 

EMIGRANtu NIEMIECCY W PARYŻU 
PARYŻ. PAT. — W Paryżu pojawiły 

się nowe rzesze emigrantów politycznych 
z Niemiec. Są to członkowie organizacji 
„Stahlhelmu“, którzy szukają we Fran- 
cj. schronienia przed prześladowaniami 
hitlerowców. 

na Venizelosa 
podczas zeszłorocznej kampanji przedwybor- 
czej. 

Sa Venizelosa wieczorem krytycznego dnia 
otrzymał anonimowe ostrzeżenie o przygotowa- 
nym na ojca zamachu, nie przywiązywał jed- 
nak do tego ostrzeżenia większej wagi, tem 
bardziej, że wiedział, iż jego ojcu towarzyszy 
stale straż przyboczna, złożona z czterech a- 
gentów policyjnych. 

AFERA SZPIEGOWSKA W BIAŁOGRODZIE 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Władze poli- 

cyjne w Białogrodzie aresztowały b. puł- 
kownika byłej armji austrjacko-węgier- 
skiej, Niczicza, pod zarzutem  szpiego- 
stwa na rzecz dwu krajów ościennych. 
Podczas rewizji w mieszkaniu  Niczicza 
znaleziono kompromitujące dokumenty, 

które doprowadziły do aresztowania 
trzech innych b. oficerów b. armji austro- 
węgierskiej, Lalicza, Streichera i Furla- 
niego oraz dwu codzoziemców, Seraglie- 
go i Weiss, którzy jako kupcy mieszka- 
li w Dubrowniku. Wszyscy aresztowani 
staną przed trybunałem Obrony Państwa. 

Na podniebnych szlakach 
LOT KPT. SKARŻYŃSKIEGO 

LONDYN. PAT. Kpt. Skarżyński wy- 
startował dzisiaj o godz. 10 według cza- 
su lokalnego z Porto Alegre do Buenos 
Aires. Około południa samolot widziany 
był nad aerodromem wojskowym w Mon 
tevideo. O godz. 15 Skarżyński wylądo- 
waż. w Buenos Aires, witany uroczyście 
przez delegatów rządu i władze wojsko- 
we. 

LOT MATTERNA 
muSAWA. PAT. — Lotnik Mattern 

przybył do Chabarowska tak wyczerpa- 
ny długim lotem, że nie mógł nawet udzie 
lić odpowiedzi na pytania, jakiemi go za- 
sypali przedstawiciele prasy. Przewiezio- 

Mecze 
W ŁODZI. „Warszawiianika*  miespo- 

dziewanie adniosła. zwyicięstiwio mad ŁKS — 
1:0. Widzów! 2.000. ы 

W SIEDLOACH. „Ozarni* pokonali — 
22 p. p. 4:2 (1:1) . 

W WARSZAWIE „Legja* osiągnęła z 
iwowską  „Pogomią” 'wymik. mierozstinzyg- 
miięty, 3:38 (1:1). 

  

Święt 
Pod protektoratem Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej Igmiacego Mościckiego, 
Fiienwszego Marszałka Polski Józefa Pil- 
sudskiego, oraz Kiandynała D-ra Augusta 
Hlonda Prymasa (Polski zorganizowane 
będzie w dniu 29 'czenwca r. b. (t. j. w 
święto [Piotna i Pawła) na terenie całej 

Rzeczypospolitej oraz we wszystkich oś- 
rodkach polskich zagraniicą Święto Mo- 
rza. 

Tegoroczny obchód nie będzie ześrod- 
kowany, jek w roku zeszłym 'wyłączniie w 
Gdyni, lecz eała' Rzeczpospolita,  iludność 
miast, miasteczek i najodleglejszych iwio- 
sek zadokumenthuje  mu:mifestacyjnie nie- 
złomną wolę bezwzględnego utrzymania 
naszego tiatnu posiadania mad Bałtykiem, 
Do manifestacji tej przyłączy się ela Po- 
lomia zagranicą, 

Patronują obchodowi: zorganizowani —- 
przedstawiieiele ciał ustawodawczych, rzą- 
du, duchowiieństwa, iwojska, nauki, sztu- 
Iki, samorządów, organizacyj społecznych, 
żydia gospodarczego i t. d. oraz prezesi — 
wgszystikich orgamizacyj polskich zagra- 
micą w państw:ich ościennych i ma emi- 
gnacji. Na czele Komitetu  Wyłkonawczego 

ny do hotelu niezwłocznie zasnął. Na lot- 
nisku przystąpiono do obejrzenia jego a- 
paratu i przygotowania go do dalszego 
lotu. Kiedy Mattera będzie mógł wyru- 
szyć do dalszego lotu dotychczas nie wia 
domo, gdyż spał w dalszym ciągu i nikt 
nie otrzymał od niego żadnych dyspo- 

Zycyj. 
Według doniesień  radjotelegraficz- 

uych, Mattern w drodze do Chabarowska 
na skutek deiektu motoru zmuszony był 
do iądowania w miejscowości Soiijskoje 
w połowie drogi między Czytą a Chaba- 
rowskiem. +0 wylądowaniu był tak wy- 
czerpany, ze nie mógł wymówić ani sło- 
wa. Vrawie nieprzytomnego przewieziono 
go do hotelu. 

W (POZNANIU. „/Wianita* pokonała 
„Gamrbarnię* 5:0 (2:0). 

(W sobotę „Ruch grając w Knakowie z 
iPodgórzem wygrał 2:1. 

"W. KRAKOWIE. Mecz między Oraco- 
vią a Wiisłą zakończył się zwycięsttwem 
Oracovii 4:1. , 

ERSTE 

siłanął prezes zarządu głównego Ligi Mor 
skiej i Kiotonijalnej gen. dyw. Omlicz - Dre- 
szer. Cailą Rzeczpospolitę objęła gęsta 
sieć komiitetów miejscowych. 

Kemidtetowi Willeńskiemu przewodni- 
czy Włojawoda Wileński p. (Władysław Ja- 
szczołt, jalko prezes oraz pp. wicewoje- 
moda: M. Jankowski, Rektor USB K. Opo- 
ster inż, Kamiński, który przemawiał, — 
czyński ji Prezydent m. Wilma , Maleszew- 
ski, jełko wieeprezesi. 

Na organizacyjne posiedzenie Komi- 
tettu Obchodowego przybył „samolotem z 
Warszawy. jalko delegai Centirali, b. mina- 

podkreślając że koniecznem 
jest, «by śŚwiadomiość korzyści posiada- 
mia monza dotarła do najgłębszych warstw 
ludmości, Rzeczypospolitej. Mówca zwmró- 
cił uwagę na obecny moment polityczny 
w którym Niemiec wydiąga swą mękę 
po Pomorze i: prowadzi wm dalszym ciągu 
akcję rewizjonistyczną. U m:s Liga Mor= 
ska i Kollonjalma jest tą walczącą na 

  

pierwszym froncie onganizacją. Akeję jej 
musi poprzeć cały naród, c:ła ludność od 
góry do dołu. Jeśli madejdzie potrzeba, — 
wylnuszenia: z bnoniią „w ręku, koniecznem 

wością dla miljonów. Wytrąconym z rów 

nowagi bezkrytycznym masom nie można 
wytłumaczyć, że żaden inny system nie mo 

że dać nic lepszego. Ferment jest niebez- 
pieczną pożywką dla wszelkiego typu za- 
razków, dla hypnoz nagminnych, ujaw- 
niających się w nagłych wybuchach. 

Mówię ciągle o zagadnieniu ogólno- 
kapitalistycznem i stwierdzam, że Polska 
jest na samej krawędzi trzęsienia ziemi, 

które wstrząsa światem. Reperkusje do- 
chodzą do nas, odczuwamy je nader bo- 
leśnie, lecz jednak nie jesteśmy objęci, 
paniką, której poddaje się gospodarstwo 
n.p amerykańskie, lub bezkrytycznością, 

z którą Niemcy ulegają sugestjom maso- 

wym, w żadnym razie nie mogącym zara- 

dzić bezrobociu 6-ciu miljonów ludności. 

Kapitalizm rozporządza jeszcze siła- 

mi ogromnemi, prawie całym surowcem, 

jako-też środkami produkcji przerobu, 

posiada kapitał t. zw. wyższy w postaci 

wykwalifikowanych pracowników, 80 
proc. nauki gospodarczej wyznaje jego 

hasła, prasa inteligencka jest mu posłusz- 
na. Mimo to powoli przesuwa się na po- 

zycję defensywną, zawsze bardzo niepo- 

żądaną, gdyż na niej przestaje działać su- 

gestywnie na masy, na młodzież, nawet 

na siebłje samych. 

ZGROMADZENIE KÓóŁ ADWOKATÓW 
R. P. 

WARSZAWA. PAT. (W miedzielę od- 
bradowało mi stolicy (walne zgmomadzenie 
Kół adwiakatów R. P. z całego terenu 
Rzeczypospolitej w obecności wicemini- 
słtrów: Sieczikiowskiego, Siedledkiego, wiice- 
marszałk: Cara, prezesa Supińskiego i 
in, Prace toczyły się wdwu komisjach: -— 
weformy: statutu palestry ii regulaminowej 
Ustępującym władzom udzielono absolu- 
torjum. 

POLSKO - CZESKO - SŁOWACKI 
ZJAZD INŻYNIERÓW ELEKTRYKÓW 
WARSZAJWIA, PAT. W wielkiej sali 

Politechniki  warsz:wskiej odbyło się 
dzisiaj uroczyste wotiwamcie polsko - cze- 

sko - słowackięgo Zjazdu imżynierów ©- 
lekitirykków. Otwanieie zaszczycić wadzył 
swą obecnością p. [Prezydent Rzeczypo- 
spolitej prof, dr. Тепееу Mościcki W 
imieniu Rządu Rzeczypospolitej przema- 

wdali pp. ministrowie przemysłu i handlu 
Zarzycki: i poczt i telegrnafów Kaliński, — 
Zjazd! wysłał (telegram  hołdowniczy do 
prezyłdenta Republiki  czeskosłowackiej 
Mas:rytka. 

Po sesji zjazdu p. Prezydeni: Mošcic- 
(ki udał się dł gabinetu rekitora Polite- 

dhinilki, gdzie delegacja czeskiosłowacka z 
posłem ministrem Ginsą na! czele złożyła 
Mu hołd w imieniu czeskich elektryków. 
P. Prezydenit dokonał otwancia ry 

elektrotechnicznej (w wielkim halłu Poli- 
techniki, poczem oglądał eksponaty w 
poszczególntych  stoiskach i po cztarogo- 
dzinnym pobycie opuścił Politechnikę. 

WYCIECZKA PARLAMENTARZYSTÓW 
JUGOSŁOWIAŃSKICH 

KRAKÓW. PAT. Dzisiaj przybył: 
Polski wycieczka  pariamentarzystów, 
jugósłowiańskich z ministrem d-rem Am- 
djelinowicem, cezłonikiem obecnego rządu 

Jugosławii, posłem do: Skupsztymy. pre- 
zesem  iPorozumieniia polsko - jugosłowiań- 
skiego. 

Na grzmiey 

do 

wi Zebnzydawieach, witali 
gości delegaci członków: komisji spraw 
zagranicznych Sejmu, „w: kltórej imiemin 
przemawiał poseł dr Dyboski, prezes 
Ligi polsko - jugosłowiańskiej. Na dworcu 
w: Kmalkowie zgotowanio gościom owacyj- 
me powit:mie. 

CZESI PRZECIWKO HITLEROWCOM 
PRAGI. PAT. (Władze bezpieczeństwia 

przeprowadziły, rewizję (w: lokalu miemiec 

kiej onganizacji: studenckiej „Germamia* i 
w lokatach innych origanizacyj niemieckich 

skonfiskiowały (korespondencję «a lokale o- 
pieczętiowały. Prezesa: „Germanii** Schwa 
ba aresztowano. Zarządzenia te są w 
związku z akcją przeciwko miemieckim 
organizacjom hitlerowskim. 

PROCES KOOPERATYSTÓW 

MOSKWA, PAT. Rozpoczął się tu pro 
ces 29 ikiooperattystówi, któnzy; w: roku 1932 
popełnili madłżycia na: sumę 14 mitjonów 
rubli. Odpowiadają z artykułu który prze- 
widłuje karę śmienci. 

  

Morza 
jest, aby każdy żołnierz byl świadom Iko- 
nieczności obrony polskiego. morza. 

Dnugi delegat warszawski członek za- 
wządu głównego Ligii — Zagrodzki rozwi- 
mął program obchodu Święta Morza. Na 
posiedzeniu wzmianikiowanem  przewodni- 
czył obiradom. admirał Borąwski, a w. ob- 
wadach bnali udzieł przedstawiciele wszy 
stkich powiatów: wojewódzńwa,  stiainostio- 
wiie, oraz delegaci Liigi Morskiej z pro- 
w.nieji. Społeczeństwo wielńskie reprezen- 
towane było ibardzo licznie. Komitet wiileń 
ski, podzielony ma sekeje przystąpił mie- 
zwiłoczniie do gorączkowej pracy, 0 szcze- 
gółach poinformujemy. 

Przed „Świętem Morza” 
Wyłoniona przez Wojewódzki Komitet Wy- 

konawczy Obchodu „Święta Morza* — Komi- 
sja organizacyjna na zebraniu w dn. 9 b. m. w 
lokalu Izby Przemysłowo - Handlowej w Wil- 
nie ukonstytyowało się jak następuje: Przewod 
niczący dyr. Ludwik Szwykowski, sekretarz 
Jan Rochowicz — delegat zarządu L. M. i K., 
członkowie: dyr. Michał Brensztejn, ks. prałat 
Antoni Cichoński, poseł Stanisław Dobosz, pik. 
dypl. Stefan Błocki, sędzia dr. Edward Góra, 
starosta Wacław Kowalski, poseł Władysław 
Kamiński, ks. Adam Kulesza, mjr. Adam Ko- 
złowski. 

, Komisja po wysłuchaniu referatu p. J. Rocho 
wicza o charakterze i celach tegorocznego 
„Święta Morza* ustaliła szczegółowy program 
obchodu na terenie m. Wilna, który po uzgod- 
nieniu z pozostałemi komisjami będzie w naj- 
krótszym czasie podany do publicznej wiadomo 
ści. 

Tania wycizczk= do Gdyni 
‚ Zarząd Oddziału Wileńskiego Ligi Morskiej 
i Kolonjalnej przypomina, że ostateczny  ter- 
min przyjmowania zapisów na udział w „Ta- 
niej wycieczce do Gdyni* upływa z dniem 14 
czerwca r.b. Koszty udziału w wycieczce, obej 
mujące: przejazd III kl. w obydwie strony, u- 
trzymanie w ciągu dwóch dni w Gdyni z nocie 
giem, wycieczka salonowemi statkami na Hel 
i z powrotem, zwiedzanie Gdyni, Kamiennej 
Góry, Oksywia i Helu oraz szczegółowe zwie 
dzenie portu Gdyńskiego holownikami wynio- 
są zł. 40 od osoby. Udziela informacji i przyj- 
muje zapisy sekretarjat Ligi w Wilnie, ul. Wo- 
Jana 10, tel. 9-32, w g. 9—15. ‚



Tydzień Akademicki 
Nadzwyczajny Zjazd Zw. Polskich Korporacyj 

Akademickich 
Istotnie był to Zjazd nadzwyczajny. Copraw 

dą nie dlatego, że tak go nazwało Prezydjum 
Związku, ale ze względu na poziom obrad, wy 
tworzoną sytuację i nieprzewidziane rezuitaty. 
A przytem zjazd to ostatni. Przynajmniej dla 
tych korporacyj, które, zmuszone sytuacją wy- 
tworzoną na zjeździe, opuściły go. 

Pod adresem inicjatorów, a więc w pierw- 
szym rzędzie prezydjum, należy wyrazić żal, że 
nie zdołało przygotować odpowiedneigo grun- 
tu, któryby zapobiegł wytworzeniu się tej rów- 
pochyłej, na którą Zjazd wstąpił z takim 
młodzieńczym brakiem poczucia odpowiedzial 
ności za to, co się uchwala i wypowiada. Je- 
Śli już chodzi o nazwę to powinien był się na- 
zywać likwidacyjnym. Z taką przynajmniej - 
tencją, nie obcą zresztą i samemu  prezydjum 

* związku, jechało sporo korporacyj. 
"Tymczasem z punktu czekały niespodzian- 

ki. Na samym początku okazało się, że nie u- 
„miano postarać się nawet o pozwolenie na 
Zjazd, co jest tem dziwniejsze, że autorytatyw 
ne organy Związku w swoim czasie oświadczy 
ły, że „pozwolenie jest“. 

Program przewidywał po Mszy Św. i po zło 
żeniu wieńca na grobie Nieznanego Żołnieża — 
inaugurację w auli politechniki. Tymczasem o 
było się to przed gmachem uczeni. Oczywiście 
dla demonstracji, zupełnie zbytecznej, boć wła- 
dze Związku, wiedząc o tem, że politechni 
nie dostaną, mogłyby inaugurację przenieść 
także do Arkonji, gdzie w myśl programu od- 
bywało się plenum. Ale jakżeż by opuścić tak 
doskonałą okazję. Ergo prezes związku zainau- 
gurował zjazd pod gołem niebem. Co to właści 
wie miało oznaczać? Niby, że bezdomna mło- 
dzież, czy co? Trudno dociec. W każdym ra- 
zie sposób otwarcią nie daje świadectwa zro- 
zumienia powagi chwili. 

Plenum rozpoczęto na kwaterze Arkonii. 
Przewodniczył obradom Sarmata w asyście 

członków młodszych korporacyj warszawskich 
i zamiejscowych. 

Już na wstępie temperamenta zagrały. Pierw 

szy wniosek przeforsowany wbrew korporacjom 
przedwojennym, odrazu wskazał, że większość 
Zjezdu ulega autosugestji jakiegoś dziwnie poj- 
mowanego nimbu bohaterstwa, czy autorekla- 

my. Uchwalony wniosek składał dank szczegól- 
ny korporacjom, które w obronie autonomii 

poniosły ciężkie ofiary... Że też nikt nie przy- 
pomniał im słów wieszcza: „Zgińcie me pieśmi, 

wstańcie czyny moje...* 
Potem zabrano się do organizacyj ideowo- 

politycznych. Zapewne z tego powodu, że gru- 

pa członków „Legjonu Młodych" podczas prze 

marszu korporacyj wiwatowała na cześć Marsz. 

Piłsudskiego i ministra oświaty, postawiono 

„Legjon* na cenzurowanem, używając „sobie 

pod adresem „tych panów* do syta. Lepiej je- 

dnak nie podawać przebiegu dyskusji, bo przy 

kro myśleć o tem na chłodno, prawda, SzSz. 

Comilitoni? Boć to przecież, jakby nie było, 

koledzy, nie? Aliści samego „Legjonu* było 

zamało. Prócz niego bowiem, „kolką w boku 

solą w oku“ okazał się szereg innych organiza- 

cyj akad.L'appetit vient en mangeant... Machnię 

%0 więc ryczałtem prócz „Legjonu Młodych' tak 

że ZPMD, „Strzelca”, „Myśl Mocarstwową“... 
Ostracyzm i zakaz należenia do nich. Próżne 

było przeciwstawianie się temu wnioskowi, da- 

remne dowcipne przemówienie mówcy opozycji 

com. Chodakowskiego (Arkonia), i święty Bo- 

że nie pomoże. Miecz(yk) błyskający z klap 

marynarek przeciął wszelką dyskusję: uchwa- 

łono. Ach, nienasyceni... 
Potem poszło już crescendo. : 

Udzielono 'wbrew wnioskowi  korporacyj 

przedwojennych, generalnych nieograniczonych 

pelnomocnictw prezydjum związku. A to już nie 

był „mieczyk w klapie", to był raczej „miecz 

w ręku szaleńca”. 
Odrzucono wniosek Polonii, Arkonji, Wele- 

cji i Jagiellonii, dążący do legalizacji życia kor- 

poracyjnego w ramach nowej ustawy akademi- 

ckiej i pozostawiający wszystkim korporacjom 

wolną rękę w wyborze środków dla zatwier- 

dzenia swych nowych statutów. 
Wreszcie przyszedł punkt 

zjazdu. 
Oto podczas dyskusji padiy z ust jednego z 

mówców słowa uwłaczające powadze i godno- 

ści Rzeczypospolitej. Wówczas korporacje: Po- 

lonia, Arkonja, Welecja, Jagiellonja, Lutyko- 
Wenedja, Lechicja, Unja, Regja, Helanja, Ge- 

danja, Rosewia Mercuria, składają wspólny wnio 

sek o przywołanie mówcy do porządku. 
Zdawało się, że już w dyskusji nad tym 

wnioskiem zostanie stwierdzone, iż niefortunne 

określenia wypowiedziane były raczej w ferwo- 

rze polemicznym, niż użyte celewo. Aliści, sta- 

ło się inaczej. 
W dyskusji, jaka się rozpętała, słowa te po 

wtarzane są powtórnie z próbą motyywacji (?!) 
Wreszcie w głosowaniu wniosek  przewalono. 
Wnioskodawcom nie zostało. nic innego, jak 
jać się ostatecznego środka: opuścić zjazd. 
Chwila ta miała akcenty dramatyczne. Łatwo 
je sobie wyobrazić, jeśli się przypomni, że sześć 
pierwszych z pośród wnioskodawców, jako kor 
poracje przedwojenne były krzewicielkami i or- 
ganizatorkami ruchu korporacyjnego w odro- 
dzonej Polsce. Po głosowaniu salę naładowa- 
ną elektrycznością nerwów, załegła nagła cisza. 
Cisza, jak przed burzą. I w tą ciszę w arkoń- 
skiej sali lustrzanej zaczęły padać jedne po dru 
giem oświadczenia delegatów na znak protestu 

    

  

    

kulminacyjny 

  

przeciwko obrażanemu Majestatowi Rzeczypo- 
spolitej. Rozpoczęła Polonia, za nią Arkonia, 
potem Welecja, Lutyko-Wenedja, Jagiellonja i 
inne... 

Było to jak buzdygany z trzaskiem rzucane 
Radziwiłłowi pod nogi... 

Pamiętam jednak, że gdy czytałem jeszcze 
w dzieciństwie tę wspaniałą scenę Sienkiewi- 
czowską, pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to 
ta, że jabym jednak  trzasnął buzdyganem 
przez łeb Radziwiłła... 

Ale tam, w sali arkońskiej trudno to było 
zrobić. „Radziwiłł* był nieobecny i bezpieczny 
i niewidoczny, choć znany... 

Po opuszczeniu zjazdu, dalsze jego obrady 
i zakończenie odbywały się już na kwaterze 
Sarmacji. Tam już przeprowadzono uchwałę 
przeciw studentom Niemcom, tam też wylano 
ze związku Lechicję za to, że spełniła polece- 
nie swego, rektora. 

Takim był przebieg tego zjazdu. Przedsta- 
wia się on, jak widzimy, zgoła inaczej, niż to 
tendencyjnie podała w niej dla celów taktycz- 
tyczna. Przemilczano tam dla celów  taktycz- 
nych momenty istotne, sugerując „solidarność 
i nierozerwalność ruchu*, czego być nie mogło 

i na szczęście nie było. Mówimy na szczęście, 
ponieważ, zdaniem naszem, szkoda było tych 
sił, energji i samozaparcia, jakie włożyły w 
Ziązek korporacje przedwojenne, użyczając mu 
swej firmy i doświadczenia, z którem się jed- 
nak nie liczono. 

*W piątek rano rozbiegła się w Świecie aka- 

demickim wieść o formalnem wystąpieniu Kon- 
wentu Polonia ze związku P.K.A., wywołując 
żywe poruszenie i duże wrażenie. Jednocześnie 
dowiadujemy się, że wśród 13 korporacyj, które 

opuściły zjazd nastąpiło porozumienie, o czem 

m. i. podała Gazeta Polska (10.6). 
W każdym bądź razie zdaje się nie ulegać 

wątpliwości, że z dniem 5 czerwca 1933 roku 
skończył się jeden etap ruchu korporacyjnego 

w Polsce, etap pełen bolesnych doświadczeń. 
Rozpoczyna się okres drugi, oby na EE 

ko 

Teatr Akademicki 
Dużo się na temat Teatru Akademickiego 

pisało w odcinku „Tygodnia Akad.*, obecnie 
jest już rzeczą pewną, że placówka taka na 
terenie U.S.B. powstanie. 

Teatr Akademicki przystąpi do realizacji 
swoich zamierzeń w przyszłym roku akademi- 
ckim. 

Pierwsza pozycja repertuarowa — sztuka 
p.t. „Pierwszy Rok“. Leona Bortkiewicza. Zade 

biutuje on w Warszawie w pierwszych dniach 
listopada b.r. na deskach teatru Ateneum sztu- 
ką pt. „Sprawa Rity Gorgonowej*. 

Teatr Akademicki (Zespół składający się z 
10 osób) zamierza odbyć wędrówkę po więk- 
szych miastach Polski (Lwów, Kraków, Łódź, 
Poznań), na ostatek zaś dłużej się zatrzymać 
w Warszawie. 

Teatr ten ma dane, aby zyskać jak najwięk 
sze powodzenie i popularność: skonstruowana 
rzeczywistość "społeczeństwa akademickiego 
przez studenta, grana przez studentów. Jest to 
pierwszy wypadek w dziejach kulturalnych Pol 
ski, że się w ten sposób podchodzi do kwestji 
teatru, który przez skój elektywizm,  zatra- 

са łączność z przejawami Życia. R 
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JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU.     
Do największych latarni morskich 

leży latarnia, w osadzie Hel, 
ilus 

Koleje losu 
W tych dniach zmarł tragicznie w Nic- 

cy książe Mikołaj Karadżordżewicz, ku- 
zyn króla Jugosławji. Gazety europejskie, 
żądnej sensacji, zamieszczają opis śmier- 
ci i wydobywają na światło dzienne szcze 
góły o posmaku skandału. Nic nie może 
je powstrzymać od publikowania tych re- 
welacji. Książe był niczem i nikt go w 
obronę wziąć nie może. Stoczył się na 
dno nędzy i rozpaczy. Tak się czasami 
życie układa. 

Urodził się dnia 20 marca 1895 roku 
w Petersburgu. Ojciec jego był rodzonym 
bratem króla serbskiego Piotra I. Jednak- 
że kontakt z dworem serbskim utrzymy- 
wał bardzo luźno. Rodzina Mikołaja, 
zupełnie nieomal zrusyfikowana, nie pod 
trzymywała w domu tradycji narodowych 
serbskich. Temniemniej karjerę życiową 
miał młody książe zapewnioną. Ojciec 
jego służył w armji rosyjskiej w randze 
generała. Oddał więc syna do korpusu 
kadetów w Kijowie. Potem przyszła mi- 
kołajewska szkoła kawaleryjska w Peters 
burgu. Życie stolicy, pełne gwaru, uciech, 
zabaw. Młody książę uczył się dobrze. 
Pełen zapału i temperamentu wyjeżdża na 
front, a następnie, jak wielu kawalerzy- 
stów, którzy w ostatniej wojnie szukali 
ujścia własnej energji, przerzuca się do 
lotnictwa. Zdaje egzamin na pilota. Za- 
równo pochodzenie jego, jako księcia 
krwi, osobiste zdolności, ujmująca po- 

wierzchowność, protekcja ojca, wszyst- 
ko składało się ku temu, by młody ksią- 
żę, jak to mówią, stąpał po różach. 

Ale przyszła rewolucja, a z nią szyb- 

kie konanie Rosji. Prysły nadzieje. Uka- 
zała się zjawa rewolucji bolszewickiej 
targnęło nerwami młodzieńca wieczne nie 
bezpieczeństwo życia. Utracił majątek, 
"zawód, ideały. Uciekał z Rosji przy po- 
mocy swej pierwszej żony, rodem  hisz- 
panki. Przyszła emigracja. Wspomnienia,. 
gorzkie pigułki zarzutów, wyznań, samo- 
krytyki, błędne koło politycznych 
Ambicję i głód. Wieleż tysięcy wtedy za- 
pijało „robaka* na francuskiej ziemi, a z 
niemi razem książę Mikołaj Karadżordże- 
wicz, kuzyn króla Aleksandra. Staczał się 
niżej i niżej. Ożenił się po raz drugi, ale 
raz już wleczony pasją: lekkiego życia, 
wielkiemi krokami szedł ku nicości. 

Nie brał udziału w politycznych zebra 
niach. Nie interesowały go zagadnienia 
teoretyczne, zmaganie z próżnią emigra- 
cyjnego życia. Pił. Później stał się nało- 
gowym morfinistą. Wreszcie zasłynął ja- 
ko alkoholik i awanturnik. Raz w r. 1929 
znalazł go patrol policyjny, jak leżał pi- 
jany na ulicy. Serce przestało bić. Ocu- 
cie się nie dało, to ciało przeładowane ja- 
dem. Odwieziono trupa do kostnicy pa- 
ryskiej, ułożono przykrytego prześciera- 
dłem rzędem z innemi, podobnemi mu po 
włokami ludzkich istot. Ale to był letarg. 

  

  

tarč.. 

HURAGAN ŚNIEŻNY W SYBERJI 

MOSKWA. PAT. [W! Syberji północnej 
szalał huragian Śnieżny, |W' Igarkach 6 
parowieów! i kilkanaście żaglowców: rybac- 
kich zenwenych zostało z kotwicy i jest 
zagrożonych przez lody ma rzece. 600 ry 
baków jest! iw milebezpieczenstiwie, 

Wycieczka da Gdyni 
Aczikoliwiek tegoroczne „Święto Mionza“ 

odbyw:ać się będzie w całej iPollisce, to jed- 
nak do Gdymi zjadą delegacje "wszyst- 
kich dzielnie kraju, 

Celem ułatwienia licznym wycieczkom 
wzięcia. udziału 'w  umoczystościach gdyń- 
skich, Liga Morska i Kiolomjalnti wyjed- 
naba w Mliinisterstiwie Komunikacji date 
ko. idące. ulgi! kollejorwe. Z 17 zasadniczych 
punktów! w: Polsce, — ка mianowiaie z Wiilina 
Brześcia n/Bugiem, Lwowia, Lublina, Prze 
myśla, Niowego Sącze,  Kiralkowia, Kato- 
wie, Ozęstochowy, Łodzi, Warszawy, Ka- 
lisza, Poznenia, Równego, Pińska, Stani- 
sławowa i Tarmopola  wynuszą specjalnie 
pociągi. Zmliżkii kolejowe do wymienionych 
punktów wyjazdowych wynosić będą 70 
proce.  Ryczałtiowa, lopłatai  iomjemnitacyjna 
za: przejazd z iWarszawy do Gdyni wy- 
nosić fbędzile/4 zł. 50 gr. 

Do Ikosztów: tych vw. zalieżności do. ja- 
kości kwatiery dłolieczone: będzie kwota od 
75 gr. do 8 zł. 

Ze względu ina ograniczoną ilość kwa- 
ter wskazanie jest jaknajszybsze zgłasza- 
me się do placówek „Orfbiisu* względnie 
Oddziaku Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 

Samoloty 
komunikacyjne 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

1 świeta!) 

  

  

LEKARZ - DENTYSTA 

Stanisław 

Gintułt - Gintyłło 
przeprowadził się 

na ul. Gdańską, Nr. 1 (róg Wileńskiej) 
tel. 15-16.   
  

  

SŁOWO 

Ku czci Henryka Sienkiewicza     
W Łukowie odbyło się przed kilku dniami uro- naszem widzimy pomnik z mnóstwem wieńców 

czyste odsłonięcie pomnika wielkiego naszego złożonych przez miejscowe społeczeństwo i 

pisarza ś.p. Henryka Sienkiewicza. Na zdjęciu przybyłe do Łukowa delegacje. 

Pierwszy zlot harcerstwa polskiego w Belgji 
W DNIU 30 KWIE1NIA 1933 ROKU 

Ruch harcerstwa polskiego w Belgji! rio meau, Jumet, Boussu - Bois i Ghlin. Her- 

zwija się z niezwykłą szybkością ogatrnia- cerze z IPeronnes - lez Bilnidhe są gospoda- 

jąc sobą systematycznie wszystkie o0- nzami. Następnie przybywa p konsul R. P. 

  

Šriodki, gdzie mieszczą się większe sku- 
pieni: wychodžeėw polskiich.  Początikowo 
niezdecydowane zachowaniie się tw. stosun- 
Iku do harcerstwa modziców. znikmęło cał- 
Kkowiicie i obecnie ich stanowisko jest та 

|] czej pelne entuzjazmu dla: organizującej 
slię dziartwiy. 

Dzień zlotu heireerstiwa polskiego w 
Peronnes - lez - Biiniche był jaskrawym 
dowłodem rozwoju harcerstwa il miadzwiy- 
czajnej sprawności! organizatorów. 

Dodać należy, że jakkolwiek wychodź 
two: pollskiie w: Belgji! cieszy, się sympetją 
gospodarzy Belgów, ilo jednak samo orga- 
nizowanie tego rodzaju imiprzez nastręcza. 
wiele trudności! technlicznych. Brak  fa- 
chowych iinstrukttiowów. i odpowiednich fun- 
dłuszów powoduje pewne niledociągnięcia. 

'Od samiego rana osada kopalniana: Pe- 
monmes — lez Biniche bylla ożywiiona niezwy- 
kłym riuchem świątecznym. Nadciągają — 
anuitiocary z harcerzami z sąsiedniich minej 
lub iwiięcej oddalonych miejscowości: Hiau- 
tirage tat, Quaregnon| - Rivage, Chatelir 

POLACY ZDOBYLI „NAGRODĘ POLSKI" 
W Wzemszawie ma (torze hippicznym w 

Łazienkach, wi obecności P. (Prezydenta 
Rzeczypospolitej, który przybył w otiolcze- 

iu Domu Cywilnego i Wiojskiowiego, ma- 
grodę honorową p. Prezydenta dla maj- 
lepszego jeźdźca — ( мт @. zw. konkursie 
międzynarodowym 0 „Nagrodę Polski“) 

zdobył motm, Szosland ma Alim, (biiędów 
12). : 

Pierwsze miiejsce zajęła drużyna  pol- 
ska: Ruciński mai Roxanie, Szosland na 
Alim, Lewidkim na: Kikimomze, Kulesza na 
Regencie. Ogólna iilość błędów: 78. 

Framcuska ekipa miała ilość błędów 
119 1/4, — cezechosłowacka 121 1/4. 

Wielkie wyścigi automobilowe we Lwowie 
LWÓW, PAT. Grend Prix Lwowa zdlo- 

był w kategorji wyścigowej zawodnik mor 
weski Bjłolernstajdi ma „Alfa. Romeo wi cza- 
sie 3 godz, 40! min. 28,6 sek. Dysktans 300 
kilometrów w! 100 okrążeniach. 

Drugim byjl Włoch Ballestrero na Alfa 
Romeo 3 godz. 43 m. 53,3 s. — Trzeci — 

Z mad Morza Polskiego 

    

na południowem wybrzeżu Bałtyku na- 
na półwy spie helskim, którą widzimy na naszej 

tracji. 

Rano książe się obudził. Zdarł przeście- 

radło z głowy, spojrzał, dotknął palcem 

sąsiada... Trup?! Co to znaczy, wszędzie 

trupy, straszne, sine! Skoczył na równe 
nogi, zupełnie nagi wybiegł na korytarz. 
Dwie posługaczki myły podłogę. Ujrzaw- 
szy żywego trupa, obie zemdlały. Kara- 
dżordżewicz otulił się prześcieradłem i 
tak wybiegł na ulicę. Najął taksi, poje- 
chał do domu. : 

Ostatecznie zerwał z dworem serb- 
skim. Nędza zmusiła go do szukania pra- 
cy i zgłosił się jako fordanser w jednem 
z paryskich Cafe. Dwór jugosłowiański 
zatrząsł się z oburzenia i raz na zawsze 
wykreślił z listy, pamięci i łaski b. księ- 
cia krwi. Ale co miał robić młody ksią- 
że? 

Pociągnął do Niccy. Jak wielu mu po 
dobnych, tęsknił do słońca Riviery i zło- 
ta Monte Carlo. Przedostatnia karta jego 
życia nie jest jeszcze wyświetlona. Fran- 
cuskie władze policyjne badają, kto była 
ta filmowa artystka, Rosjanka, w której 
się Karadżordżewicz zakochał w  Nic- 
cy? Widziano go często w jej towarzy- 
stwie, aż wkońcu wyjechała do Paryża. 
Pozostał sam, ze swemi myślami, wódką 

i mortiną. 
W nocy Karadżordżewicz był pijany 

zupełnie. Z jednego lokalu wkraczał do 
innego. Żaden kelner nie chciał mu dać 
wódki. Najął taksówkę i krążył do mie- 
ście. Auto zatrzymało się przed apteką. 

— Proszę morfiny. 
— Proszę okazać receptę lekarską. 

Szwed! Widenigreen' również na Alfa Riameo 
3 godz. 44 mim, 25,2 sek. Przeciętniy. czas 
m a godzinę pierwszego 82,75 km. idmugie- 
go 81,80 km., trzeciego 81,350 km. (Walka 
była, b. ciekawa i zacięta. Przez 33 okrążeń 
prowadził Włoch, następnie ustąpił Szwe- 
dowi, który prowadził do 74 'dkrążeń i zda- 
wało się że zwycięży, jednak defekt mo- 
toru spowodował u niego 5 minutową 

prizejrwę, podczas której minęli! go zaró- 
wmio Włoch Balllestrero jak i zwycięski 
Niomweg. 

W. dmugiej kategorji niższej zwyciężył 
Franieuz Veyron na Bugattim w czasie 3 
ge. 52 min. 44,1 sek, Ripper ma Bugafttim 
był ezwiamty: iw czasie 4 g. 4 mimi 26,4 
sek.  Firamiteuska Itler i p. Koźmianowa: nie 
zostały, sklasyfikowane gdyż pnzyszły do 
mety po oznaczonym czasie. Widzów olko- 
ło trzydziestu tysięcy. 

Mecz tenisowy Polska —Austrja 
POLSKA PROWADZI 3:0 

MW Kirękkowie rozpoczął się rv niedzielę 

międzypaństwowy: mecz tenisowy [Polska 

— Austtja. Dwie gry pojedyńcze panów; 

jedna pań zakończyły się zwycięstwem 

makiet polskich, Hebda wygrał z Kinzlem, 

"Tłoczyńskii po 3-godzinnej walce odniósł 

cenine zwycięstwo mad Matejką (Austrja), 

Jędrzejowska pokonała: łatywio Austrjacz- 

ikę Wolff, Po pierwszym dniń prowadzi 

(Polska 3:0. 

W nocy pojechał do znajomego lekd- 
rza, otrzymał odeń receptę, wrócił, ku- 
pił 12 ampulek morfiny. Za morfinę za- 
płacił szofer, bo książę nie miał grosza 

przy duszy. 

Nazajutrz znaleziono go martwego w 
pokoju. Część morfiny zdołał już zu- 
żytkować. 

Zona zmarłego łudziła się nadzieją, że 

moze znowu letarg. Mówi dziś o nim, ja 

ko o człowieku chorym i nieszczęśliwym. 
Koledzy i blizcy znajomi księcia odzywa- 
ją się pochlebnie o Mikołaju. Ale fakty, 
ale życie, «tore pędził, skandale? — Bia- 
łej dziś nitki nie pozostawiono na śmier- 
telnym ubraniu Karadżorazewicza. Posel- 
stwo Jugosłowiańskie w raryżu wydało 
komunikat, stwierdzający, że Jugosławii 
nieznany jest ten „osobnik*. Gazety pary 
skie peine zarzutów i wyrzutów, ogólni- 
ków pod adresem emigracji, Rosjan, o0- 
mai całego słowiaństwa. Pijak, nicpoń, 
awanturnik, narkoman, alkoholik. — By- 
wa. 

* 

Bywa tež odwrotnie. 

Właśnie „Neues Wiener Journal“ wy- 
dobywa rewelacje zupełnie innego gatun- 
ku, zresztą nie nadające słę dla szanują- 

cej prasy francuskiej. 

W małej mieścinie Saint Nazaires u- 
rodził się i kończył szkoły niejaki Arysty- 

des Briand. Taki sobie nikomu nieznay. 
Zawsze był trochę niechlujny, z łupieżem 

na kołnierzu, włosy w nieładzie, przykry 

-— Chiiczewski! z Brukseli, w! towarzystwie 
p. Sławiskiego — prezesa Koła Przyja- 
ciół Harcerstwa, p. Driągowskiego i p. 
Wiillkówny — — kierowników.  hareenstiw 
męskiego ii żeńskiego wte Francji. 

Zlot został rozpoczęty, Mszą świętą, — 
odjprawiłoną przez rektora Misji Katolie- 
&) w. Belgji, ks. Kudłacika — na intencję 
hareenstiwia polskiego. Po Mszy Św. zastę- 
py harcenskie ud:ty się na pobliskie  obo- 
zowisiko, gdzie mastąpiło iwłaściwe z za- 
chowaniem, ceremonii otwarcia: zlotu hau- 
cerskiego wi obecności. liltzniie zaproszonych 
gościi, rodziców dyrektorsiiwa miejscowych 

kopalń, delegacyj towalrzystw, polskich w 
Belgji, delegacja harcerstwa belgijskiego 
duchowieństwa i mauczycielstwia. Po od- 
śpiewaniu hymnu marodawego program 
obozu był wypełniony grami sportowemi, 

O godz. 12-tej harcerze spożyli prizy 
umyślnie zrobionym z ziemi stole posiłek. 
W międzyczasie z ramienila poselstwa pol- 
skiległo przybył ma zlot p. Zaleski, charge 
d'affaires,  'w owiarzystwie małżonki i 
p. Szujskiego, sekretarza: poselstwa. 

Przy obliedzie, w którym wzięli udział 
delegaci towamzystiwi polskich w Belgji, 
p. komsulł Chiczewski wygłosił krótkie о- 
kolliezniošeiowe przemówienie. Po posiłku 
dalszy program zlotu wypełniony był przez 
ceremonję poświęcenie szłłalnidairu. 

Po ceremoniji poświęcenia sztandaru — 
nastąpiły popisy, poszczególnych  družyn 
harcerskich. Na popisy złożyły się ówi- 
czeina gimnastyczne ze śpiewami, ‹ śpiewy 
wpgóle, deklamacje i tańce nzmodowe w 
kostjumialch, 

O doskonałości iwykionania popisów. har- 
cerskich świadczyły miemiliknące oklaski 
i częsitłe okrzyki! podziwu dla młodociamie- 
go hzircenstiwa. Przedstawiciel harcerstwa 
belgijskiego wyrażaił się z pełnem mznja- 
milem. dla harieenstiwa polskiego i jego kie 
mowuiiietiwia. "Tego samego zdenia byli о- 
becni nia imprezie goście Belgowie. 

Nla podkireśleniie zasługuje miezmordo- 

wana praca! nauczycielstiwa! polskiego dla 
harcerstwa której towarzyszy miestychama 
ofiarmość wodziileów. 

Impreza w: Peronines - lez - Biniche jest 
nowiym: poważniym: ietlaipem pmacy społecz- 
mej w! Belgji, który przysporzył dobrej 
słowy wychodźtwu i dał mu impuls do dal- 
szej pracy w wychowywianiu dzieci na 
wzorowiych obywateli iPeństwa Polskiego. 

W _WIRZE STOLICY 
W ŁAZIENKACH 

Dawniej na konkursy do Łazienek dopchać 

się nie można było — dziś widz jest samotny 

na trybunacn, jak Skarzyński nad  Atlanty- 

kiem. Powtarza się często sytuacja z teatru: 

więcej aktorów, niż widzów. 

  

Aktorów jest tutaj stanowczo za dużo. Dn 

potęgi skoku stanęło 165 oficerów, musiano za 

cząć o7T-ej rano! Konkurs trwał 12 godzin, trud 

no, by ktoś pilnie śledził cały przebieg — tak 

cierpliwi widzowie byli tylko na konkursie wy- 

trzymałości tanca. 

Przyjechali słabi cudzoziemcy. Póki nasi za- 

granicą dokazywaii cuuow — poty byle łatęk 

się do Warszawy nie wypuszczał, obecnie co 

lepsi Francuzi się nie fatygują. L 

Dobrze tež, že nareszcie Szosland, Lewicki, 

Kulesza, Kuciński i inni przygrzeli tych drugo- 

klasowych gości. Rumun Kirkulescu, co w ze- 

szłym roku wygrywał kolekcję puharów, obec- 

nie bliżej jak na 2-em miejscu się nie plasuje, 

fhilieu, Tudorow. Są zadowoleni, gdy wci- 

sną się gdzieś na 4-te, 5-te miejsce. Czesi 

dostają szarfy honorowe. Jeden por. Cavaille z 

cudzoziemcow, co uszczknął nam zwycięstw. 

W porównaniu z ostatniemi sezonami w Ła 

zienkach obecny jest w każdym razie wielkim 

naszym sukcesem. Nareszcie znowu trochę bi- 

jemy zagraniczników! 

SZACHIŚCI WYJECHALI 
Tegoroczna nasza reprezentacja składa się 

z xegedzinskiego, Appia, Makarczyka i Frydma 

na. Dwaj pierwsi to Lodžianie, dwa drudzy 

warszawiacy. Na miejscu w Anglj, w Folke- 

stone dołączy się Tartakower. 

Dwa lata temu na Olimpjadzie szachowej 

zajęliśmy 1-sze miejsce, w zeszłym roku il-gie 

o pół punktu za Ameryką. Przepiórka zdener- 

wowany przegrał decydującą partję — gdyby 

ja zremisował bylibyśmy znów mistrzami, bo 

mieliśmy lepszy stosunek — więcej wygranych 

partyj. : 

Ale podczas tamtych Olimpjad grał po na- 

szej stronie Rubinsztejn, mistrz pierwszorzęd- 

ny. Jego brak przekreśla całkowicie nasze szan 

se na 1-sze miejsce. Konkurencja jest zbyt sil- 

na, by amatorzy, jak Regedziński, czy Appel 

mogli coś zdziałać. xubinsztejn i Tartakower 

przerastają o głowę NM.xarczyka, czy Frydma- 

na, oni dwaj zdobywali gros punktów, oni 

dźwigali cały ciężar, bo grali na I-szej i il-ej 

szachownicy. Jeden Tartakower nie wystar- 

czy. 

Przepiórka jest bez formy i też grać nie be- 

dzie. Szkoda — stary wyga, a na turnieju mię + 

dzynarodowym gra się zupełnie inaczej, niż w 

domu. 

Makarczyk i Frydman grali na obu Olimpja 

dach przeciętnie — przy tamtych trzech wy- 

starczali ale punktów robili mało. 

Appel pierwszy raz wystąpi zagranicą, jest 

to nerwowy gracz, może się załamać. 

Wielki, szeroki w barwach Regedziński ma 

przedewszystkiem żelazną obronę, nie lubi prze 

grywać j dlatego remisów ma zawsze całą fu- 

rę, ale też przez zbytnią ostrożność często nie 

wygrywa partji z całkiem drugorzędnym prze 

ciwnikiem. 

Na Olimpjadzie jest sporo państw słabych, 

które trzeba nokautować — Norwegja, Hiszpa 

nja, Litwa, Włochy to materjał na 4:0. Rege- 

dziński ze swemi remisami będzie tu tracił cen- 

ne półpunkty, a z mistrzami, jak  Griinfeld, 

Flohr, Kashdan itd., których pełno na li-ej sza- 
chownicy, i tak przegra. W każdym razie Re- 
gedziński po Tartakowerze jest u nas bezwąt- 

pienia najmocniejszym punktem. 

Nie spodziewamy się radosnych depesz z 
Folkestone... I kierownik drużyny pułk. dypl. 
Steifer nie pomoże. Aby tylko nasi nie odpadli 
na zbyt dalekie miejsca. Karol. 

  

RESTAURACJA-DANCING 
WILNO, NIEMIECKA 35, Tel. 871. 

zawiadamia, że 2 dniem 

Całkowicie zmieniony program artystyczny 
Zodziennie od g. 10-eį do 3 el w nocy dancing tow'arzyski 

  

Wyszła z druxu broszura 

„LAZAR“ 
1-go czerwca r. b. został 

  
i? „M i 

Cena 2 zł 50 groszy 

0 metodę rządzenia Sląskiem 
Władysław Studnicki contra woj. Grażyński Proces Wł. Studnickiego 

o zniesławienie woj. Grażyńskiego. 

M AU i M A 

dla kolegów. Kończy liceum przytem od- 
daje się z zapałem polityce. On i jego 
przyjaciel Ghaborie. Strasznie „lewy* 
jest ten Briand. Gdy osiągnął wiek męski 
począł wydawać w mieście świstek, bru- 
kowy, za co go jeszcze bardziej nie lubia 
no w miasteczku. W końcu pokłócił się ze 
swym przyjacielem ławy szkolnej Ghabo-- 
rie. Wyzywa na pojedynek na szable. 
Szablą włada marnie i tchórzliwie, aleć 
przypadkowo przeuu rękę przyjacielowi. 

Później jest adwokatem, wcale nie 
wziętym*, a charakter ma brzydki. W 
miasteczku przebąkują o zboczeniach 
seksualnych orianda. Mnożą się plotki o 
jego ciemnych sprawkach, takich mało- 
mieszczańskich, nikczemnych. Wreszcie 
bomba pęka. Stało się w nocy, na łące, w 
pełnych blaskach księżyca. Podpatrzył 
Brianda włościanin nazwiskiem  Joitrois, 
Skandal rozrósł się na miarę małomiaste- 
czkową. Briand stanął przed obliczem 
sprawiedliwości, oskarżony przez policję 
obyczajową. Ciężki zarzut. 

Karjera skończona. Tych niewielu 
kujentow, co posładał, omija dom jego 
zdaleka, Sąd. Wyrok skazujący. Znajomi 
przestali mu się kłaniać. Ten i ów splu- 
nął na widok wstrętnego młodzieńca. 
Opuścili go przyjaciele. Pozostał tylko je 
den tenże Ghaborie ze zranioną ręką. 
Chce ratować Brłanda, ale jak? W sukurs 
przychodzi przypadek: oto Ghaborie był 
bardzo podobny do Brianda. Zdaleka syl- 
wetki obu przyjaciół trudno było rozróż- 
nić na pierwszy rzut oka. A więc układa- 

JOW 

    

ją plan: 
Jedynym świadkiem oskarżenia 

włościanin Jofirois. Trzeba obalić jego 
zeznanie.Briand godzi się na tą szacherkę 
Mianowicie zapraszają kilku przyjaciół w 
charakterz świadków, sprowadzają Joif- 

jest 

rois, pokazują mu Ghaborie i pytają: 
„Ten?“— Ten — odpowiada chłop. ма 
tej podstawie obalono zaznania świadka 
i w apelacji uniewinniono Brianda. 

Tak się uratował Briand od niechyb- 
nej klęski. Ale opinja miasteczka w dal- 
szym ciągu nastewiona była nieprzychyl- 
nie wobec młodego adwokata. Uwiódł żo- 
nę jedneinu z poważnych tamtejszych o- 
bywateli.W końcu porzucił kochankę, któ 
ra po jego Śmierci wytoczyła powódz- 
two o spadek. Wiele miał takich sprawek 
na sumieniu. Ucieka do Paryża. Za spra- 
wą tegoż Ghaborie uzyskuje posadę w 
gazecie. Żyje w nędzy, ale zwolna poczy- 
na się wybijać. Wtedy zapomniał prz” 
sługi Ghaborie. Nie wypadało pamiętać 

okoliczności, w jakich wyrządzone zosta- 
ły. Szedł wciąż w górę i górę, aż doszedł 
do najwyzszych szczebli zaszczytów i 
sławy. r 

Nikt nie rzucił kamieniem za wspa- - 
niałym konduktem pogrzebowym męża 
stanu, za którym postępowały najdostoj- 
niejsze osoby świata, nikt w nekrologach 

nie wspomniał o nieobyczajności, skan- 

dalach, szantażowaniu głupiego chłopa; 

czemu zawdzięcza wszystko późniejsze, 

Wielki mąż stanu, polityk, pacyfista. — 
Koleje losu — nic ponadto. aż. 

 



  

  

Dwa dni emocyj sportowych na Porubapku 
ZAWODY LOTNICZO - SAMOCHODOWO - MOTOCYKLOWE 

Niłezwiyłkile eiekaiwie i emocjonujące im 
prezy: sportowe; będziemy mieli! jw. majbliż- 

szą sobotę 1-gfo i miedzielę 18-go b. m. 

Będą (to zawody lotnicze t. zw. Loli Pół- 
nmoeno -Wschodniej Polski, dła! samolotów 
turystycznych oraz wistawiione dlo ogólnego 

programu, zupełnie nieznane idotąd! zawody: 
hofniczo - samochodow - mołtocyłkilowie — 
swiego todziaju bieg sztafetowy. 

Onganizuje te imprezy Aeroklub Wileń- 
ski. Wil, KL. Automobił, (myśleliśmy, że 
już niie żyje) ) i (Will. Klub Motocyklowy, — 
które przy poparciu Wioj. Klomiitetów. LOPP 
Wiilna ii Nowogródka podjęły się tego tru- 
dmego zadania. 

A. będzie 'to zadanie b. (trudne gdyż ob- 
szerny progiłam przewiduje: 

Zlot. komełtfowy, do |Wiilnia (lotnisko w 
iPorubanku), 

2) Lot! okrężny) z uwzgllędnieniiem  me- 
gularności! mia! Itralsiie: Wilno (Porubanek), 
N. Święciamiy, Miołodeczno, Baramowicze, 
(ew. Nowogródek), Lida, Oiszmiana, Wil- 
mło (Porubamek) m obowiązkiem  kolejnie- 
go lądowianiia w wyżej wymienionych miej- 
seowościach. 

3) Sattiaifetiaa lotmiezo - 
zaotłocytkilowia, 

Każda z tych konkurencyj 'wystanczy- 
łaby za oddzielą imprezę i miewałtpliiwie 
każda pnzylkułaby uiwiagę szenokiich mas. 

(Wszystkile razem będą wiiellkiem świętem. 
sportowem i wi dniu, kiedy się będą odby- 
mały: eałe Wilno przeemigmuje na Porube- 
nek. 

Dla  łatwiiejszego  zonjenittowamiiaa ma- 
szych Czytelników: ma ,czem. polega zadanie 

zzetwłodniikkójwi ubiegających się o palme 
pierwszeństwa: we wspomnianiych konikuren: 
cjach podajemy w! skróceniu regulamin 
ich. 

    

samiojehodowo - 

ti 

ZLOTY KOMETOWY 

Punikitena: końcowym. Zilotiw  Kiomietowe- 

go jest Wilmlo (Aotinilskio (Ponubanek). 
Trasa lotu wie może być mniejszą miż 

300 klm. Lot! musi się odbyć wi całości w 
kinija 17 czerwca kt. j. odlot: z portu, poda- 
miego jalko (wyjściowy, mile może mastąpić 
meześniej jak o godz. 0 dnia 17  czerwiea, 
a przylot do Wiilna, (lądowanie w Poruban- 
ku) musi nastąpić inile później jalki o: godz. 
19 dnila 17 czenwiea.. 

Każdy z samolotów, biorących udział w 
Ztocie Kometowym obowiązany jest! do ią- 
dowania ną lotnisku w: Grodnie, skąd nie 
może startować ido Wiilnaj wieześniej niż 
» godz. 16-tej 17 ezenwica: b. r. 

LOT OKRĘŻNY O NAGRODĘ M. WILNIA 
DLA WŁAŚCICIELA SAMOLOTU 

Trasa: wymosii lolktoło 400 iklim. Zawodni: 
cy podają w! zgłoszeniiach szybkość przelo- 
żową obowiązującą iwi czasie lotu okmężniego 

We wszystkich miejscowościach lotłu 
ołkrężnego obowiązuje lądowanie, przy- 
czem Komisarz Sportiąwy mołtuje na lkar- 
cie kontrolnej czas zgłloszeniia się zawodnić 
Ka z dokładnością |do 15 sek. Czas ten jest 
uważe my: zaj rozpoczęcie następnego etapu 
Czas przebywania: ma lotniskach, gdzie są 
punkty zaopałtnzenia, oblicza się ad czasu 
lotu. Ją 

Pierwsze miejsce uzyskuje samolot, — 
który, uzyska! największą regularność lotu. 

  

  

SZTAFETA SAMOLOTDOWO - SAMOCHO 
DOWO - MODOCYKLOWIA 

Sztafeta: rozpoczynia się i kończy: ma łot- 
miskiu ma! Piorjubamikiu. 

Zawodnicy grupują się miedług wiłasne- 
gło uzmania iw. idnużyjniy, składające się, z 
samolotu, 1 samochodu lub motocykla z 

przyczepką i 1 lub kilku motocykli poje- 
dyńczych. 

Starszym drużyny: jest zawodnik na sa- 

mochodzie lub motocykliu z przyczepką. 
Każda drużyjnia będzie miiała do prze- 

bycia inną trasę, iwiyzneiczoną przez Ko- 
miisję Sportową Zaiwiodów. jA 

(Przed! sztafetą, zostaną  mozlosowane 
między drużyny zapieczętciwamnie koperty; 
w: których będą się znajdowały odeiniki 
miap 1:100.000 z 'ozmiaczeniiem punktu, gdzie 
ma się zalttrzymuiić samochód. . 

Drugą taiką samą kopertę otrzyma pi- 
Loli samołotiu. 

'1 ii pół godziny przed rozpoczęciem 
sztafety: zatwodniicy nia: samochodach i mo- 

tocykdlach. wyjeżdżają na swe stanowiska. 
Starszy: drużyny rozsitajwi motocykle 

pojedyńcze mależące do drużyny, ma dro- 
„dze w: (ten spośób, by, miały do przebycia 
iw przyjbliżeniiu jednalkiowe odcinki drogi 
od punktu zrzuceniie sztafety przez sa- 
molo do. metty. Starszy drużyny staje ma 
punikcie wyznaczonym! na: mapie i oczekuje 
samolotu. 

Uwiidoczniianie miejsca swego pobytu 
mioże iuskiutieczniić przez wiyłożeniie na zie- 
mi! płachty z mumerem idrużyniy, (ma iwyso- 
kości imie większej od 2 mitr. med powierz- 
cdhmią ziemi) . I-i 

iPierjwsze miiejsce zdobywa dnużyma, — 
Której sztafeta 'w najkrótszym czasie przy- 
będzie ma metę. 

Jak widzimy. z itego czekają nias nielada 
emocje. -' 

SŁOWO 

Na boiskach i bieżniach 
W. K. $. przegrywa 

z Teamem 
Praieę drużyny: wiojskiawiyidh mia: sobotniim 

meczu z teamem klubów  żydowiskich po- 
równaćby možma ido pracy beznobotinydh 
których magistrat zatnudnił płacąc prze- 
pisewą Sflawikę. 

Wiszyscy są na miejscu, wszyscy maa- 
ją miny zapnacowane, a moboltia mie po- 

suwaa! się ani nia kroczek, Tak było, z idru- 
żyną. Wszystkie linje gmały niby dobrze, 

była: matwet przewaga, a w rezultacie ze- 
spół żydowski rwyigrał 2:0. Bramki zdoby 
te zostały w pierwszych minfutiach gry, 

poczem świetnie 'dyspomowana obrona: — 
(Kotłowski, Głotlib) zasilona zmesztą trze- 
cim członkiem drużyny „zamnumowała* — 
bramkę ma fest. Nile pomogła przewaga. 

Jak widać 'WIKS mie lubi grać bezinltie- 
resawnmie uważając, że taka mała starwika 
jak honor pokonywania zespołów wiilleń- 
skich to zbyt maiła magroda! iafby: się o nią 
starać. (Co innego gdy w: grę: wchodzą 

pumkty mistrzowskie lub zwycięstwo mad 
ligowicami, Na! szczęście negatyjwizm tem 
nie dotknął graczy  (ieamu żydowskiego. 
Wszyscy grali ambitnie Ito też otrzymali 
miagrodę: 2:0 z mistrzem Okręgu. 

Komunikat prasowy 
W. związku z przepnowiadzonemi zawio- 

dami strzelecko - łucznemi i marszowemi o 
mistmzostimo Wilna w: dniach 8, 9, 0 i 11 
czenwica b. r. Komienida Obwodu (P, (W. 1 

1p. p. Leg. podaje do wialdomiości: twszyr 
stkim Klubom i Stowarzyszeniom  spor- 
towym, oraz wszyskim zawiodnilkom, Ibio- 
rącym udział wj powtyższy(dh ziaiwiodaich, — 

że wozdanie magród! zwycięskim zespołom 
i zawiodnikom  odbędzie się wie wtorek 
dniu 13 b. m. o godz. 18.00 przy; Pawilonie 
Wystawy Sportowej mw Olgmodze po-Ber- 
maidyńskim, mie zaś, jak Во podawał re- 
gulamin zawodów. dnia 11 b. m. 

PIERWSZY DZIEŃ WYŚCIGÓW KONNYCH 
NA POŚPIESZCE 

Sezon. sportów, konnych rozpoczęto w 
pierwszym meprawdę dniu letnim — wczo- 
maj. - Mimo; szczupłego dość programu pu- 
bliiezności zebrało się sporo w nagrodę za 
«o: orgamizatorzy przygotowali jej niespo- 

.dziankę 'w postaci bezpłalinego wejście, o- 
kazało się bowiem, że wbrew ogłoszeniom 
mozlepiomym ma mieście, pierwszy dzień 
wyścigów "uznano jako propagandowy i 
dlatego dostępny dla iwszyśstkich. Szkoda, 

że nie powiadomiono o tem publiczność 
<zaiwiczasu „propagandowość imprezy: byłaby 
wówczas stłuprocenitowa. 

Sprawozdawcę kwesta: ta interesuje —- 
mniiej niż poziom sportowy zawodów. Pod 
względem zaś sportowym — z racji udziału 
jedynie pp. oficerów, a bez udziału zawo- 
dowych dżokiejów: zawody wypadły  znia- 
czmie ciekawiej. 

Amatorzy totalizałtona zostali: polkrzyw 
dzeni ii ze smutnemi minami! spoglądali na 
n* zamiknięte okienka kes natomiast żwo- 
lennicy czystego sportu mieli emocyj co- 
miemiama. 

Do programów. zawodów wprowadzono 
jedynie trudne biegi na przełaj ma: (trasie 
2.300 — 3.600 mtr. calkowicie ignorując 
gonitiwy płaskie nie wymagzjące tak do- 
Ikładnego: pnzygłatowaniia technicznego -— 
konia i oczywiście jeźdźca. 

  

4. Kubbel — Leningrad — „Slinategije“ 
1908/09 r. 

BIAŁE: K a8; H b4; G d5 i h4; S e7 (5) 
GZARNE: K e5; W a5; G g4; S b3 i g7; 

R piony a6; d2; @3; d7; e3 (10). 
Mał. w trzech posuniięci:en, 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 26. 
ł. Poluzie y Lucena — Blanigelona — Wie- 

ner Szachzeit. 1928. 
1. H aT—a8! z groźbą 2. a8—d8 & 

8. H d8—d4 — mat. 
1... Ke5—db; 2. e3—e4-; K d5 +c6; 

3. G c2—a4 mał, 
lai K e5—d5; 2 e3—e4+; K d5—d4; 

3. G b4—03 — mat. 
1.... .Bb7—c6; 2. (H a8—d8B; K e5—16; 

3. H d8—d4 — mielt. 
L....G£0—82. W c6—e6+; K e5—d5 

i 3. G c2—e4 — mat. 
| NASZĄ a5Xb4; 2. H ia8—d8; ij mat ma: 

3. H d8—d4, 

PARTJA Ni, 24, 
Wizoniėm (innych państw równiież j Wę- 

gry: zorganizowały iw Budapeszcie turniej 
przedolimpijski z udziałem  majwybitniej- 
Szych gm:iczy! więgłierskiich. Zwyciężył w 
śumnieju młody, misłmz Węgier p. Lilient- 
hl zdobywając 9 i pół punkt. ma 14 mioż- 
liw. Podajemy u wia „Świartem. szacho- 
wym“ kiróllką, alle bardzo efektiowiną |pairtję 
mistrza Lilientthela z powyższego turnieju. 

(Wiedeńska) 
BIAŁE CZARNE 
8. Boros A. Lilienthcl 

1. ©2—e4; e7—e5; 2, S blic3; S g8—f6; 
3. 12—f4; Id7—d5; 4. f4Xe5; S t6Xe4; 
5. Н dl—f3; g b8—e6; 6. S c3Xe4? 

Zabicie pionia jest pagi a 
bilutów: uważa, że miajj L. oldpiowiieldiziią, byłoby 6 G EL LB, [illepszą 

6... S c6—d4; T. H f38-f4; dbXeś; 
8. G £1—04, : 

Biate dhicą. skompllilkować grę, 
dłząc do ikontirialtalku 
8.... G c8—f5!! wiiedź j- Wegier! Odpowiedź godna mi! 

9. c2—c3; T—g5; 10. G c4Xt7+, 
Białe poświęcają gońca, chcąc uratować 

wairtiję. 
30... /K e8X€7; 11, H f4—f2; e4—e3!! 

„Jasno, że amii pionem „d' amfil hetmanem 
Dilonia „e* nie można, (Szczególnie 

przecho- 

  

groźnie jest otiwamcie linji! „d* dla czarne- 
glo hetmana, co spowodowałoby maltych- 
miiasttową  prizegraną parftji. 
12. H £2—€1i; e3Xd2+ ; 3, K e1—dl. 

Sytuacja bez wyjścia! Biale nie mogą 
18. K e1Xd2; ponieważ po; 13... S d4Xe2-- 
14. K d2—e2 mastąpi 14.. H d8—43+ i 
czarne wygrywają. 
13... d2Xel H+; 14, K diXci; G5—g4! 

Białe poddaiły się. 

Olimpjada szachowa 
Jak podawaliśmy już iw poprzednim 

numerze, w Wainszawiile zóstieł zomganizowa- 
my tunniej pnzedolimpijski majwybiitłniej- 
Szych szachistów| Polskich. Udział w 
turnieju wzięli: pp. Appel, Regedziński, 
Makanczyk, Frydman| i Przepiórka. 

Pierwszy. bieg (dyst. 3200 mtr.), do któ- 
mego zapisano trzynaście |klomi. rozdzielcno, 

drogą losawania, mia! dwa. 
W pierwiszym zwyciężył brawurowo b. 

dowódca 4 p. ul. pik. Kozienowski — poka- 
zująje swym młodszym kolegóm po szabli 
jak się powilano wygrywać 'tnudne bie- 
gi. Płk. Kozierowiski dosiadałł swioją klacz 
„Wielmożnia' znana już ma Pośpieszce. 
Drugie miejsce zajął rtm. Kulik (KOP) 

ma „Rycerzu I*, — trzecie mjr. Hejnich --- 
(4p. uł.) na „Sęnacie”, 

W biegu tym prowadził pnzez dłuższy: 

czas „Łęcki” „pod! nttm, Gabzwskiim lecz od- 
padł po wyłamianiiu  'dwtóch przeszkód. — 

Poniadtio jeden z jeźdźców upadł mazem z 

koniem tuż przed  tryfbunami, na szczęście 
nie nobiac Sobie mile złego. 

W dliugiej części pierwszego biegu — 
zwiyciężył ppor. Soiński (23 p. uł.) mai 
Turczymie przed. por. Bolidemiowiczem (4 p. 
ut.) nia Kaziku 'i pon. Smollskiim (23 p. už.) 
ma Wichrze. 

Bieg na dyst. 3.600 mtr. Niespodzie- 
wanie, (dla orijentujących się, wyjgr. por. Da 
miielczyk (23 p. uł.) ma Ramogu prowadzące 
od! staritiu do mety. Jest itło tem większy 
sukces, że jednooikii Riorog mie mający 
zbyt błękitnego — rodowodu rzdłyjstemsował 
komie znacznie wyższej klasy, chociażby 
taką pełniej krwi Nidę II, (pod! poruczni- 
ikiem Sołtiylkiewiezem),  ikittóna musiała o- 
graniczyć się dnugiem miejscem. 

Trzecie zajął por. Oiermiewski! (4 p. uł,) 
na: Dzieciole, 

Niestety i m tym biegu, jak zresztą i 
iw, 'ostetriim nie obeszło się bez upadków i 
karetka pogotlowia mattunkowego wyjeż- 
dżała na miejsce wypadków. 

Bieg na dystansie 3600 mir. 
Ogólną faworytką jesti Gizella por. Soł- 

tylkiewiieza  dosiadana przez  Świietniego 
jeźdźca kpt. Rozwadowskiego (p. a. p.). — 
Najgnoźniejszym przeciwinikiem dla miej 
okazał się Raptus prowadzony: przez por. 
Antoną (4 p. ul.) ma ostatlniiej jedniek ikrzy- 
wej por. Amtom pozwioliž Ikioniiomi  wymiešė 
się niieco od banidy c2em ułatwił 'wydłaitnie 
zwycięzey. 
Trzecie miejsce zajął por. Sumowski (2 p. 

uł,) ma Wizji. Pozostałe komie mie ukoń- 
ezyły biegu, a jeźdzcy: wrówili piechotą. 

Jak się już rzekło na wstępie publiczność 
mizła moe emocyjj, wyważała jednak mieza- 

dowolenie z racji tego, że organizatorzy 

nie uznali za stosownie podać do ogólnej 
wiadomości pewnych zmian! pnogramu. — 
Nie wiiedząe o tych zmianach, a wierząc 
treści programu (sprzedawanego) mie mo 
źna się było zomjemitiować. Niadpis ma ta- 
bliey lub komunikat: przez tubę „nadany* 

byłby 'te braki usumął. 

Następny dzień wyścigów w: czwamtek. 
W programie biegi! oraz ktonikumsy hippi- 
czne. 

  

  

Odczyt o Stwoszu 
Staralniem Towarzystwa (Przyjaciół Na- 

uk odbył się w) sobotę dnia 10 b. m. w sali 
Seminarjum  amcheologji Kkilasycznej od- 
czyt generalnego: konserwaltioma |dr. Jerzego 
Remera p. t. „Arcydzieło 'Wita, Sitlwiosza — 
Wielki oltarz Miainjacki ww Kmaiklowile“. 

Jak mmwiajdomo ołtanz wi kościele Mianjac- 

kim w Krakowie zosteł świieżo odriesitafuro- 
wany. — Prace konserwiatonskie pozwoliły. 
w: całej pełni! ocenić genijaliniość wilelkiego 
artysty, jakim był Wiitl Stwłosz 

Całość ołtarza, składa się z osiemnastu 
płaskorzeźb wi centralnej części przedsta- 
wiiających Zaśnięcie Najśw. Mawji! Panny. 
"Treścią pozostalych płaskorzeźb są Sceny 
z życiła Jezusa: Chrystusa i Panny Mairji 

Przepiękne dzieło Stwosza wywiera po 
tężne wrażenie, gdy się je ogląda na 
miejscu. Szczególnie teraz po dokonantych 
pracach (konsenwiatonskidh сайе piękmo oł- 
tarza Marjaekiego wystąpiło nia jaw. 

Płeskorzeźby Słiwosza, tworzące oltarz 
Mamjadki, są barwne. iPolichiromja pod- 
kreśla: cechy malarskie jdzileła Stwosza, — 
któregio talent wystąpił ltu jakby synte-, 
tyczmie. A 

[Wielki rzeźbianz 
świetnym. malarzem. 

Duch  średhniiowieczny,  późmiogotyckie 
pierwiastki mzeźb, wyłkazują już tchmiie- 
mie wolności renesansowej. 

Arcydzieło swe tiwionzyjł 'Wiit Stwosz w 
siedem dziesiątych latach wieku XV. Jako 
dzieło sztuki jest, ołtłamz Stwosza wartością 
bezcennią, 

Wnikliwy ii pełen polotu odczyt p. dr., 
Remera zapalił w: słuchaczach wielbienie 
dla artyzmu Stiwiosza. 

Dzięki przezroczom dr.  Przypraw- 
skiego mogło  audytorjum dokładniej 
pnzyńjrzeć się szezegółom lołłtarza. (Wiprost 
niewismogodna skrupulatność wi przedsta- 
wieniu  świlata roślinnego i zwierzęcego, 
anatomicznie _ situdjowanie twamze ii eiłała, 
realistyczne ujęcie mantwej natury — wszy: 
stikio to wystawia twóncy,  chlłubnie świa- 
dectiwio. (Genljalny: artysta miał iw sobie 
sumienność badacza maukowezo. 

Całość odczytu  zańniteresowała! 
zebranią publiiezniość. 

Szkoda tylko, że salę na odczył: wybra- 
no zbyt małą, skutlkiem czego było trochę 
duszno, Tem niemniej wyrazić  mależy 
szazemą widzięczniość talk pod aldresem  pre- 
legente, За i organizatorów za miecodzien 
ną, ucztę lamtystyczną, jaką byl odczytt dr. 
Remera. Tad. C. 

(okezał się mówiniieży 

Tiiczmiie 

  

  

GRAFOLOGJA SĄDOWA. (Henryk Kwie- 
ciński — 121 rycin — Instytut Wydawniczy 
„Bibljoteka Polska“) 

Dziś nie trzeba udowadniać, jak olbrzymie 
znaczenie ma pismo w życiu współczesnego 
człowieka. W procesie odtwarzania pisma bie- 
rze udział nietylko nasza psychika, która, oczy- 
wiście, odgrywa rolę najgłówniejszą — lecz 
również szereg innych narządów. Przedewszyst 
kiem musi być zachowana prawidłowa czyn- 
ność rę..., oraz nerwów, zarówno tych, które 
kierują jej czynnościami, jak i tych, które łą- 
czą ją z centralnym układem nerwowym, a 
więc rdzeniem kręgowym - mózgiem. Duży 
wpływ na pismo jeszcze wywierać może choro- 
ba płuc, serca, przewodu pokarmowego i t.p. 

Badania osób, które za życia utraciły zdol- 
ność wykonywania pewnych czynności, wyka- 
zały, że istnieje związek między mową a czy- 
taniem, liczeniem, mimiką i tep. czynnościa- 
mi. Vak np. osrodek pisma znajduje się w opła- 
cie czołowym zarówno w pobliżu ośrodka ru- 
chomego mowy, jak i w Ścisłej łączności „z 
ośrodkami świadomych ruchów ręki. Dalej -— 
ośrodek czytania znajduje się w pobliżu ošrod- 
ka zmysłu wzroku. Tak więc zniszczenie które- 
gokolwiek ze wspomnianych ośrodków powo- 
duje natychmiastowy wybuch oapowiedniej cho 
roby, jak „agrafji“ (niemożność pisania), „alek- 
sji” (niemożność czytania), „Skalkulji* (niemo 
żność liczenia) „amuzji (niemożność odczyty 
wania nut) i t.p. 

Tego roazaju zagadnieniami zajmuje się 
„grafologja sądowa” i temu zagadnieniu ро- 
święcił swą pracę p. Henryk Kwieciński, jest: to 
pierwsze tego rodzaju wydawnictwo 'w Polste. 

Ze względu na swój przystępny sposób 0- 
pracowania a zarazem fachowe ujęcie tematu, 
książka ta nadaje się nietylko dla fachowców, 
ale i dla prawników, urzędników, kupców i 
wogole dla szerszych koł czytelników, którzy 
pragną się orjentować w różnych zagadnieniach 
dotyczących kwestji autentyczności dokumen- 
tów i t.p. 

Oświadczenie 
W związku z artylkłułami zańtjytułowane- 

mi „Tajemnice Chorej Kasy”, „Tajemnice 
Chorej Kasy. Oo będzie z Raczką*, O Ka- 
sie Chorych sprostowemie",  „Zmartiwienie 
p. Raczki”, „Co będze z p. Raczką*, „To 
muszą być plotki” zamieszczonemi w: Nr. 
Nr. 44, 67, 71! i 84 za rok 1932 maszego pi- 
sma , miniejszem oświadczamy, że artyku- 
ty te, nieodpowiadające mzeczywisitościi zia- 
mieściliśmy ma: skutek wiadomości poda- 
mych mam przez niesumienniych informa- 
torów, powodujących się względami osobi- 
stemi, Jak widzimy zebrakło y lurinieju (tylko 

pp. Rublinsteina @ Tartakowera, którzy PETA ISSN TENISO PA EEE RST 

a a 

Nowe zasady ustrojowe szkolniciwa 
stale prizebyjwiają zagranicą. 

(Pierwsze miejsce zdobył  zaslużenie p. 
Regedziński, osiągojąc 8 p. na 12 możli- 
wych. "Tuż za mim znalazł wię p. Appel. 

@ , osiagajac T i pėt p. Dalsze 
jęli: pp. Kremer — 6 p., Makar- 

dzyłki — 5 i pół p., Frydman i Friedm:n — 
po 5 p. ii Przepiórka 4 'i pół. 

Zwraco ogólną uwagę słabe wyniki — 

mistrza. Wiamszawy p. Frydmana i mistrza 
Pollsiki p. IPnzepiórki, który był wtybitniie 
miedyspcnowany. 'Wiobee wyniku w tuitrmie- 
ju masz wieloletni reprezentant Polski nia 
Oliimpjaldach p. Przepiórka  zrezyenował 
z udziału rw repnezenitacji, ustępując miej- 
see młodszym. 

Biorąc pod uwagę wynik turnieju — 
przedolimpijskiiego i wylkazemą formę — 
pnzez zawodników, Zamząd Polskiego Związ 
Iki Szachowego ustalił wepnezenitację iPol- 
ski w składzie następującym: pieriwsze 
trzy szachownmiiee zostały obsadzone przez 
pp. Talrtalkowema, Regedbińskiego i Арре- 
la. Czwamtą szachownicę przydzielono — 
p. Malkanfczykkowi oraz rezerwowy Fryd- 
mem. 

Reprezen|tiaicja, nasza dnia 8 b. m. wyje- 
chała dlo Polkestane (Ahngilja) wraz z de- 
legeją Polski! na kongres FIDE w osobach 
P.p. Kazimienza Piłsudskiego, prezesa IP. Z. 
Sz., mistrza (Przepiórki i kapiitiajnia drużyny 
płk. Stejfera. 

  

W dniu 14 b. m. kończy się rok szkiolniy. 
iPremoeja, rozdemie świadectw: il dwa mie- 
siące iwymwiczalsów. 

Gdy młodzież po fenijach letnich powró- 
ei znów do swych zyjęć, zastanie w sziko- 
łach ważne zmiany. 

Nowa ustawa 0 szkołach i cały szereg 
jej postanowień zaczmie obowiązywać gdy 
«wejdziemy (w mowy! mok. szkolny. W tym 
moku obowiązywać zaczną mowe progn: my 
dl a różnego iiypu szkół nastąpi zmiana u- 
stmoju szkiollinfietjw:a. 

Zupelnie mowy. program naulkii oboawią- 
zywać będzie rw iszikołach powiszechnych 
Program ten musi być t:jk ułożony, aby 
uczniowie, po skończeniu szkoły powsze- 
chnej mogli wsłtłępować do gimnazjum. — 
Nowy program — będzie wprowadzony w 
klasach I, I, II, TViV, Natomiast. w а- 
sie VI. program będzie jeszcze przejścio- 
wy, eby mie siówarzać trudności dla  ucz- 
miów, któnzy przez 5 lat mezyli się mwed- 
tug starego pirogramu. 

W gimnazjach zniesione zostają 11 2 
klasy, mw semlinarijach — 1 i 2 (kursy, w 
szkcłach wydziałowych — 1d 2 klasy. 

Trzecia klasa dzisiejszego gimnazjum 
pużekształcona! zostanie ma 1 klesę nowe- 
g0 typu gimnazjum. Uczniiowie, któnzy są 
obecnie w drugiej klasie gimnazjów pań- 

  

stwowych i prywałiniych i uzyskają za kill- 
kła doli promocję do klasy ITI-e;j przejdą 
wieściwie do kilasy I-ejl nowego gimnazjum 

IW! zwiiązkiu z tem zmienia się oczywi- 
ście sposób przyjniowiania mowiych kainidiy- 
datów: dlo: szikioły. Ci którzy ichcą wstąpić 
do klasy 1-ej mowęgo gilmnazjum będą mu- 
sielii zdajwać egzamim, kłtóry: odbędzie się 
w szkiołajeh po 15 iezerwica. Zdejwiać będą 
mogli do tej klasy  nowii kamdydaci, któ- 
rzy ukończyji conajmniej 12 lat, a miie prze- 
kroczyli 16. Kandydaci! podzieleni będą na 
dwie grupy. Ci któnmzy pnzedložą  šwilaide- 
ciwo z ukończenia sześcilu oddziałów: do- 
tyichczasowej szłkłoły powszechnej lub świa- 
dectwo: ukończenia, drugiej klasy, gimna- 
zjów. prywatńniych — о miepełnych prawach 
— zdeiwiać (będą egzaminy z języka pol- 
slkiego, pnzymody oraz amytmetyki i geo- 
metrji. Przy egzaminie. m języka pol- 
skiego sprawdzane maldtto będą (wiiadomio- 
śc iz historji, a. przy pnzymodzie z geograf. 

Wszyscy: 'ininlil kandydaci zdawać muszą 
ze (wszystkich przedmiotów. w zakresie — 
programu 6 oddziału 7-kllasowej publicznej 
szkoły: płowiszeichnej, 

„ Płoniigważ zalążkiem tego mowego ty- 
pu gimnazjum ma być 1 klasa (dawna 
HI) na program mauczamiła: iw tej szkole 
zwiróci się specjalną uwagę. 

  

s 
z KAD 

MARJA HO 
zmarła po długich i ciężkich cierpieniach dnia 10 czeswca b, r. 
łebne odbędzie się dnia 12 czerwca o godz. 3 pe poł. 

p. 

ERÓW 

ŁÓWKOWA 
Nsbożeńsiwo ża- 

w kaplicy Ewangelicko- 
Reformowanej na cmentarzu przy Małej Pohulauce, po którem nastąpi pcgrzeb 

o czem zawiadamiają 
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EDEIDEKT SET TAS RI 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁG- 
GICZNEJ U.S.B. W WiLNIE 

Z DNIA 11 czenwica 
Ciśnienie średnie: 756 

"Temperatura średnia + 23 
Temperat. najwyższa + 25, 
Temperiat. najniższa! + 12 
Wiatr przewiażm. wschodni. 

"Tendencje. Spadek 
Uwiagii: pogodnie, 

PROGNOZA POGODY P.i.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda w Polsce kształtuje się obecnie pod 
wpływem rozległego niżu barometrycznego. W 
związku z tem w dniu dzisiejszym w całym kra 
ju panować będzie pogoda © zachmurzeniu 
zmiennem, przeważnie jednak jeszcze z duży- 
mi przelotnymi deszczami i Skłonnością do 
burz. Dość ciepło, na ogół słabe wiatry o kie- 
runkach zmiennych. 

Wschód słońce g, 2,45 

Zachód słońca g. 7,49 

a, WILEJKA 
— Zmniejszone dotacje. — Na czerwiec na 

cele opieki społecznej magistrat przyznał za- 
ledwie 20000 złotych, co wobec stale powiększa 
jacych się wydatków stanowi bardzo mało. 

— TERMIN PODATKOWI. Z dniem 15 
b. m. mija (ositaltinii ruligaw:y: 'termiln' płace- 

mia bez kar za zwiokę drugiej raty po- 
datiku lokalcwego i pilenwszej raty podatiku 
ad nieruchomości. [Po tym terminie rwła- 
die  sikafbłowe  pnzysiłąpią do egzekucji 
zaległości z icałą bezwzględnością wraz 
doliezeniiem odsetek kamniych i kosztów 
egzektucyjnych. : 

— Subsydja miejskie. — Na ostatniem ро- 
siedzeniu magistrat postanowił wyasygnować 
71500 złotych na rzecz instytucyj dobroczyn- 
nych. Jest to bezzwrotna subwencja za mie- 
siąc maj. 

— ZWOLNIENIA (W| WYDZIALE PO- 
DATKOWIYM MAGISTRATU. W niedłu- 
giim czasie władze skarbowe mają prejąć 
old magistratu wymiar i pobór miektónych 
podatków. Działalność wydziału  poadat- 
kowego skunczy się przeto do miiniimum, —- 
Będzie on iinkasował ttyliko podatki mniej- 
size, Nałłomiiast wszystkie podatki pań- 
stiwiowe, które dotychczas  egzekywował 

PAKISTANAS TENS TSR 

PIERWSZY ZJAZD 

kupiectwa žydowskiego 
Wczoraj o godz. 6 wieczorem rozpoczął ob- 

rady w lokalu Izby Handlowo - Przemysłowej 
1-szy zjazd kupiectwa żydowskiego woje- 
wództw północno - wschodnich, t.j. wileńskie- 
go, nowogródzkiego, poleskiego i białoruskie- 
go. 

Wspólne interesy i troski zespoliły w kry- 
tycznej chwili kupiectwo ziem najbardziej w 
Polsce zacofanych pod względem przemysłu 
zrozumiało potrzebę solidarnej organizacji, któ- 
rej wyrazem jest odbywający się obecnie zjazd. 
Przeszło 200 delegatów z prowincji bierze u- 
dział w obradach. 

Na przewodniczącego obrad zostaje jedno- 
myślnie wybrany p. prezes Kawenoki, który wy 
głasza przemówienie programowe, uwydatnia- 
jąc dokładnie dążenia i postulaty obecnego 
I zjazdu kupiectwa żydowskiego. Zjazd ten ma 
być przeglądem sił i sytuacji kupiectwa żydow 
skiego zwłaszcza na terenie województw pół- 
'nocno-wschodnich, których warunki gospodar- 
cze i geograficzne tak bardzo różnią się od re- 
szty dzielnic Polski. 

P. Prezes Kawenoki stwierdza, że kupiec- 
two żydowskie zdaje sobie sprawę z tego, że 
sytuacja rolnictwa jest dla niego sprawą bli- 
ską i los tego rolnictwa leży mu na sercu. Nie 
jest więc obojętne dla kupiectwa, jak się po- 
wodzi rolnikowi, zwłaszcza na terenie woje- 
wództw północno-wschodnich, im więcej bo- 
wiem będzie zarabiał rolnik, tem większy bę- 
dzie obrót w handlu. Hasłem kupiectwa ży- 
dowskiego powinno się stać powiedzenie Mar- 
szałka Piłsudskiego, iż idą czasy, których zna- 
mieniem będzie wyścig pracy dla dobra kraju. 
A do pracy tej powinni przedewszystkiem sta- 
nąć kupcy. 

Z kolei odczytuje przewodniczący telegramy 
powitalne od b. wojewody p. min. Z. Beczko- 
wicza, dyrektora departamentu handlu wice- 
ministra skarbu, ministra Staniewicza i in. Głos 
zabiera p. naczelnik Hajdukiewicz, który w 
imieniu ministra spraw wewnętrznych pozdra- 
wia zjazd. Z kolei przemawiają: W imieniu mi- 
nistra handlu i przemysłu p. Gagatnicki, w imie 
niu ministra skarbu dyrektor Michalski, w imie- 
niu samorządu wileńskiego wice-prezydent 
Czyż, prezes Izby Handlowo - Przemysłowej w 
Wilnie p. Ruciński, prezes zby Handlowo-Prze 
mysłowej w Warszawie dr. Lubowicki, prezy- 
dent Izby Rzemieślniczej w Wilnie p. Szumań- 
ski, prezes Związku Kupców Chrześcijan p. Ko 
walski, prezes gminy żydowskiej p. Kruk oraz 
inni. Wszystkim odpowiedział i podziękował p. 
wice-prezes Związku Kupców Żydowskich w 
Wilnie inż. Trocki. 

Przeszło dwugodzinną mowę wygłosił p. po 
seł Wislicki, który po scharakteryzowaniu obec 
nych stosunków. międzynarodowych rozwinął 
myśl, że polepszyć obecną sytuację da się tyl- 
ko przez solidarną współpracę gospodarczą ku- 
piectwa, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa. Uwa- 
ża p. Wiślicki, że w interesie państwa leży po- 
pieranie handlu, a nie obciążanie go nadmier- 
nemi ciężarami podatkowemi. Na zakończenie 
potępia mówca zwolenników dolara, którzy do- 
znali zawodu i wzywa kupiectwo żydowskie do 
dopierania przemysłu krajowego. 

Po referatach p. Kabacznika oraz p. Kapłan 
Kapłańskiego o stanie i potrzebie kupiectwa 
żydowskiego w czterech województwach pół- 
nocno-wschodn. uchwalono wysłać depesze 
hołdownicze do Pana, Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pana pre- 
mjera Jędrzejewicza, ministra handlu i przemy- 
słu oraz skarbu. 

Na tem o godz. 11.30 w nocy obrady prze- 
rwano. Dalszy ciąg obrad dziś o godzinie 7.30 
wiecz. J. K. 

CÓRKA, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA 

RONIKA 
magistinet, 'wszystłkie dodatki! miejskie do 
tłych podatków, oraz samyiistine podatki 

miejskie, jak lokalowy, (od nieruchomości, 
od placów i t. d. będą rwtymiemzane i: ścią- 
game przez urzędy skiarjbiowie. 

Dotychczas miasto _ śdiągało podatki 
dla państwa, obecnie państwo będzie ścią- 
gało podaltki dle! miasta. 

Skunczenie: się. działalności — wydziału 
podatkowego spoiwiojduje  rówinociześnie— 
zmniejszenie się personelu urzędniczego. 

Z redukcją związanie są też duże wydatki 
część pracowniików bowiem przejdzie na e- 
meryturę a część — która nile byłz: stabi- 
Mizowama otrzyma odprawy. 

— PRZEGLĄD 'AUTODOROŻEK. W 
dmiiach 16 i 17 b. m. odbędzie się na placu 
Jezuiekim przegląd! talksówek kursujących 
w: obrębie miasba, 

SKARBOWA. 
— UMARZAJNIE PODATKÓW. — Jak 

już donosiliśmy w; końcu bieżącego miesią- 
ca wygasają uprawfieniia urzędów skar- 
bowych do umarzania mieściągallniych za- 
egłości podatkowyidh. 3 Bo 

W związkiu z tem w okólnilku made- 

słanym do izby  skarbowiej wi powyższej 
sprawe , ministerstwo skarbu wyjaśnia, że 
za nieściągalne: należy uważać zaległości! w: 
następujących — 'wypadkiajch:  fakkttyezniego 
zwimięcia przedsiębiorstwa  miemiožniošei 
Ściągnięcia,  zelległości od b. przedsiębior 
cy, śmierci płałlniłka, lub emigracji na 
stałe bez pozostawienia: mająjtkiu, wiystar- 
czającego ma poknycie zaleglošei, miemož- 
mość ustelenia mejsca pobytu płatnika, 
mie posiadającego! wi kraju żadnego ma- 
jątku, jeśli koszty  egzekłucyjnie prze- 
mtyższajją zaległość i t. p. 

- Umajrzaniie mieściągalnych  podzilków 
następuje zasadniczo z urizędu. Jednakże 
wi przypadkach, gdy ściągnięcie w drodze 
przymusowej zagroziłoby egzystemcje go- 
spollarczej  płatnikia, umorzenie następuje 
ma: skutek złożonego, przez płatnika pordła= 
nia do właściwego. urzędu podałkowiego, 

* * * 

WI związiku z terminem uprewnień przy 
Urzędach Sikarbowjych pracują. komisje 
rzeczoznajwiów: które riozpalrują podania. 

RÓŻNE 

— „Święto Huculszczyzny*. — Już tylko 
kilka dni dzieli nas od dnia rozpoczęcia wiel-. 
kiej imprezy turystycznej, która pod nazwą 
„Świętą Huculszczyzny* odbędzie się w dn. 
15, 16, 17, 18 bm. w dolinach Prutu, Szeremo- 
szów i Bystrzyc. Lokalne komitety opracowały 
już szczegółowy program przyjęcia kilkunasto- 
tysięcznej rzeszy turystóów z całej Polski. Po- 
szczególne dyrekcje kolejowe przystąpiły do zor 
ganizowania specjalnych pociągów popularnych 
z 70 proc. zniżką kolejową. Bilety sprzedają 
biura „Orbis* oraz kasy stacyjne. 

— AKOJA ZW. PRACY OBYWATEL- 
SKIEJ KOBIET. Związek Pracy  Oby- 
watelskiej iKiobiet wystąpił «2 inicjatywą, 
kitóra! w dużym stopniu przyczyni się do 
odciążenia! bezrobocia zwłaszcza wśród lud- 
ności wiejskiej. W rokłu bieżącym. Związek 

rozpoczyna zbiór ii suszeniłe dziko rosną- 
cyich zioł leczniczych. Przy pracy tej znaj- 
dą zatnudniome robotnice wiejskie,  któ- 
re pracować będą pod! ikierunikiem należycie 

przeszkolonych insitrukitiorek. 
W| związku z powyższą ztkeją Miniister- 

Stiwo. Opieki Społecznej wystosowało da 
Unzędu Wojewódzkiego okólnik, (w któ- 
rym poleca: najdalej! idące popancie inicja 
tywy, Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

— Kirs pszczelarski. — T-wo pszczelnicze 
ziemi wileńskiej w dniach od 25 czerwca do 5 
lipca br. organizuje 10-dniowy kurs pszczelar- 
ski, połączony z praktycznemi zajęciami, oraz 
zwiedzaniem wzorowych zasiek. Otwarcie kur- 
su nastąpi w dniu 25 br., o godz. 17-eį, w 10- 
kalu Wileńskiej Izby Rolniczej (Wilno, ul. Ja- 
gielolńska 3) Wykłady będą się odbywać co- 
dziennie od godz. 17-ej do 20-ej. Opiata za 
kurs da członków T-wa wyniesie zł. 5, dla nie 
czionków zł. 10. W wypadkach wyjątkowych 
będą stosowane ulgi w opłacie. 

Zapisy z jednoczesną opłatą za kurs do dn. 
20 czerwca br. przyjmuje sekretarjat Wileń- 
skiej Izby Rolniczej — ul. Jagiellońska 3, od 
godz. 9-ej do 15-ej. # 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. W 
tygodniu о@ 28 maja do 3 iczeriwica zano- 
towamo w województwie willeńskiem 7 wy 
padków: dumu brzuszniego, 8 duru  plami- 
stego, 1 czerwomiki, 5 płonicy, 8 błoniicy, 
2 mzgmihn. zapal. opon! mózg.-rdzeniowych, 
34 odry, D róży; (jeden: śmiertelny), 1 za- 
każenie połogowe (zakłończone zgonem), 27 
gruźlicy otwartej ( ww tem 7 zakończonych 
zgomem), 75 jagliey i 3 innych chorób 
zakaźnych. 

  

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim 

— daje dziś (12.6, o godz. 8 m. 15 w.) po raz 
pierwszy wieczorem po cenach zniżonych egza 
tyczną, szampańską komedję fiefana Zagona pt. „Džimbi“, х gościnnym występem znako- 
tej artystki Jadwigi Zaklickiej. 

‚ — Występy zespołu Reduty w Teatrze Let. 
nim. — W dniach 1 3i 14 czerwca o godz. 8 
m. 30 w. zespół Reduty da dwa przedstawienia 
doskonałych sztuk: „Człowiek, któsego zabi- 
tem“ M. Rosatnda i „Murzynek“ J. Szaniaw- 
skiego. 

Bilety po cenach niepodwyžszonych, są juž 
do nabycia w kasie Teatru lutni. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie gra „Mademoiselle* — 
20.6 w Drohiczynie, 21.6 w Kobryniu, 22.6 w 
Prużanach. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, — Dziś po- 
wrócił do Wilna zespół teatru muzycznego 
„Lutnia“. Po jednodniowem pobycie artyści 
udają się na dalsze występy do Krynicy. Przed 
stawienia zespołu w Grodnie i Białymstoku 
spotkały się z nadwyraz serdecznym _ przyję- 
ciem ze strony miejscowego społeczeństwa. 

— „Na paryski wzór”. — Od soboty 17 
bm. rozpoczyna widowiska w teatrze „Lutnia 
doskonały zespół rewji stołecznej pod kierow. 
artystycznem Witolda  Zdzitowieckiego.  W 
pierwszym programie rewjowym pt. „Na pary- 
ski wzór” ukażą się ulubieńcy publiczności wi- 
leūskiej: Dowmunt, Ninka Wiliūska, Balcerkie- 
wiczówna, Brochwiczówna i szereg innych 0- 
sób. 

A 

(Dokończenie kroniki wil. na str. 4).



  

ZASZCZYTNE ODZNACZENIE WYBITNEGO 
DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO W DRUI. 

letnieje w Państwie polskiem przemiły, a 
równocześnie bardzo głęboni w swej treści zwy 

że w dni świąt narodowych czynniki mia- 
dokonywują zaszczytnych wyróżnień i 

yj osób, które pracą szlachetną, a wy- 
dajną przysłużyły się Rzeczypospolitej. Fakt 
złączema dekoracyj ze świętami  narodowemi, 
dowodzi, że i Państwo przykłada wielką wa- 
gę do wszełkicu odznaczeń, a to w .zachę- 
са\! pociąga do pracy iludzi, którzy przecież 
są tyłko ludźmi i którym nieraz moralna po- 
moc jest potrzebna. 

O wysokiej wartości społeczno-państwowej 
odznaczeń za pracę, mogliśmy się naocznie 
przekonać my mieszkańcy, daleko na północ 
Polski wysuniętego powiatu brasławskiego, któ 
ry w dniu 3 maja r... był świadkiem uroczy- 
stej dekoracji srebrnym krzyżem zasługi za 
pracę społeczno-oświatową p. Józeia Milenkie- 
wicza, kierownika -7-mio kl. szkoły powszech- 
nej.w wrui. vekoracji tej dokonał p. starosta 

  

    
   

    

brasławski Stanisław Trytek, a towarzyszyło 
jej glębokie przejęcie i poważny nastrój wśród 
obecnycu. 

Został odznaczony człowiek, który całko- 
wicie na to zasłużył cichą, a pełną poświęcenia 
pracą dla dobra umiłowanej Ojczyzny. 

Pan ]. Milenkiewicz, to wzór obywatela i 
państwowca, który patrjotyzm swój zamyka nie 
w pustych słowach, lecz w czynach! A praca 
jego, to nie praca karjerowicza, pełna rozgło- 
sui własnej chwały, lecz spokojna, ta codzien- 
na, mrówcza praca, która jednak wydaje ow3- 
ce goane wyróżniającej oceny. Ten człowiek 
bowiem wkłada w swój zawód duszę całą i 
jest prawdziwym nauczycielem — spoleczni- 
kiem. 
TERCET ORZRKEOSCA DCT PARA 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWIA — Głos serca 
CASINO — Adjutant Jego Wysokości 
HELIOS — Miłostki księcia pama. 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
«PAN — Szalony karnawiał 
ŚWIATOWID — Tajeminica starego 

modu, 
'ADRJA — Afera mężatki, 

Kawalerowie dzikiego zachodu. 
LUX — „Umiedzioma“, 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— OSZUST NA SZKODĘ P.K.0. — 

Oszusta i fałszerza książeczek PKO, uję- 
tego, jak to już donosiliśmy przed dwoma 
dmtami, w lesie Ławaryskim, Niewiarowi- 
cza osadzono w więzieniu. Pozostaje on 
pod zarzutem podjęcia na podstawie sfał 
szowanej książeczki oszczędnościowej z 
wileńskiego oddziału PKO 16 tysięcy 
złotych. 

Auto, którem Niewiarowicz wraz z 
Siwiekim oraz ojcem zdążał do Wilna, 
niewiadomo do kogo należy. 

— Prezent opiece społecznej. — W ciągu 
tygodnia ubiegłego podrzucono w wydziale 
opieki spoełcznej aż 8 dzieci, przeważnie w wie 
ku 2—3 lat. Podrzutków skierowano narazie do 
przytułku przy ul. Połockiej. 

— ZAJŚCIE NA ODCZYCIE BUNDOW- 
SKIM. — Wczoraj w sali Konserwatorjam przy 
ulicy Końskiej w czasie odczytu działacza bun- 

- dowskiego Erlicha z Warszawy grupa komu- 
nistów nie wpuszczona na salę urządziła awan 
turę i przemocą wtargnęła na schody. 

W trakcie bójki kilka osób zostało poturbo- 
wanych. Kres awanturze położyła policja. W 
czasie bójki z bundowców A. Grade (ulica 
Lwowska 15) uległ atakowi nerwowemu. 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. —: Przy 
ulicy Kościuszko w pobliżu domu nr, 10 auto- 
bus linji trzeciej najechał na sanitarkę wojsko 
wą, wprowadzoną przez szeregowca Mobickie- 
go. Auto zostało uszkodzone. 

ZAGINĘŁA. — Michalina Sienkiewiczowa 
(Lewa Nowoświecka 2) zameldowała o zagi- 
nięciu córki 23-letniej Michaliny, która w dniu 
7 maja wyszła z domu i zaginęła. Z rzeczy zna 
lezionych w Ponarach nic nie nałeżało do zagi- 
nionej. 

— KATASTROFA BUDOWLANA. — 
Przy ulicy Wiłkomierskiej zawafiła się 
ściana oraz sufit w piwnicy, gdzie prowa- 
dzone były roboty remontowe. Gruzem 
oraz zwałami ziemi zostali zasypani dwaj 
robotnicy: S$. Beniowicz i J. Sobol. Ro- 
botników wydobyła straż ogniowa. Po- 
gotowie udzieliło im pomocy. 

— ZAJŚCIE WE WSI GóRY. — Wczoraj 
w nocy złodzieje przedostali się do chlewa mie 
szkańca wsi Góry jewsy, skąd skradli krowę 
oraz dwa wieprza, 

W pościgu za sprawcami kradzieży ustalone 
zostało, że złodzieje ukrywają się w lesie Bel- 
monckim. Na miejsce udał się wywiadowca po- 
licji, który wkrótce zatrzymał jednego ze zło- 
dziei i odnałazł zarżniętą już: krowę. Gdy wy- 
„wiadowca odprowadził złodzieja A. Tylingo do 
wsi Góry, spotkali ich po drodze chłopi, którzy 
przyjąwszy wywiadowcę za wspólnika zatrzy: 
wanego złodzieja, usiłowali obydwóch pobić. 

Policjant zmuszony był do użycia broni i w 
ten sposób wyszedł z opesji. 

  

WANDA DOBACZEWSKA 

Zwycięstwo 
— Ja odstąpilbym ten zaszczyt, a 

urodziłbym się chętniej trochę później, 
kiedy wszystko już będzie urządzone. 

Apolinary Wołłowicz przeżuł staran- 
nie soczysty kawałek szynki z tatarskim 
sosem i powiedział tonem  rozstrzygają- 
cym. 

— Mój brat, mazio, ma swoje własne 
przekonanie troszeczkę dziwne, przy- 
znam się sąsiadowi. W lewicowcach gu- 
stuje... Straży Granicznej przewodniczy... 
a choć to niby tamte oberwańce opowia- 
dają się przy osobie pana Marszałka, jed- 
nakowoż ja :ch mocno o volszewickie in- 
tencje posądzam. Kaziowi bardzo łatwo 
zęby zagadać, on tylko mnie nigdy słu- 
chać nie chciał, ani mojej żony... 

— A ja, — wpaa. im w słowo sąsiad 
od lewej ręki, — a ja, prawdę powie- 
dziawszy, nic nie mam przeciwko Stra- 
-у. 20 już, jak z ramienia pana Marszał - 
ka, nic złego tam być nie może. Kto tak 
umie bić się, jak nasz Marszałek, przed 
tym ja, prawdę powiedziawszy, czołem 
biję. A nie z opowiadań mówię, sam wi- 
działem. Ja nie uciekałem nigdzie czasu 
wojny, nawet bolszewicką inwazję na 
miejscu przetrwałem, — targnął białego 
мава i spojrzał ukosem na Apolinarego 
Wołłowicza, który 'zakręcił się jakoś nie- 
spokojnie, umknął z oczami i dalej we- 
spół z wysokim chudym, rozprawiał o 
podatkach. Wszyscy bliżej siedzący u- 
milkli i przysłuchiwali się. Bolączka by- 

Józefa Żołądzia 

Z SĄDÓW 
NIELEGALNY TYTOŃ W-£AŻNI 

W. tych dhiiach Sąd Okiregowy 
(tury! prawę mieszkańców Wielkiej Brzo 

sltiowiicy Moltella Szustera, Szai Onima, Osze 

ra Sz.gania i Ediwamda Łagody: osikaržo- 
mytih o mielegalme przechowywanie w łaźni 
160 kg. surowca  itytoniilowiego. 

Sprawia przedstawiła się jak następuje: 

W listiopeidzie ub. r, komisarz Kont- 
ułoli Skarbowej na skutek otrzymanych 
wiadomości dokonał rewizji „w łaźni w 

IWiielkej Bnzostowiicy, Po dłuższych po- 
słzukiwaniach  znaleziomo "w specjalnej 

skirytoe 160 kg. surowca jtyłloniowego. — 
Kion rz Zarębski mie mogąc ustalić — 

Kkito. jest wilaścicielem znalezionego tytoniu 
zaj »'ezwiał dlo siebie palacza łaźni! Onina, 
który: zezmeził, 

askanżanych, iwiobec czego Tzba Skarbowa 

ukarała wszystkich od kitórej to kary о5- 
ikanżeni vodwoltali się io Sądn 

Oskarżony Szuster do winy się nie 

ruzyzniaje i oświładeza. że wogóle migdy 
miłe wspólnego 2 tytoniem nie miał i w 

łeźnij nie przechowywał. Talkie same oś- 
wdadezemie składają oskamżeni Szagan i 

Oskarżony Omin wówinież mie przyznaje 
się do winy i oświadcza, że mie tylko om 
jeden! posiadał klucz od łaźni, wobec cze- 
go mie rwie ezyj tto był tytoń. Nazapy- 
tamie dlaczego pirzed unzędnikami akcyzy 
zeznał, że llytoń należał do 'współoskarżo- 
mych, Oniin oświadcza, że edy przyszedł 
ma jpostertuniek policji "ma przesłuchajniie — 
w. zezmamiiach swych mie wskazał winowatj- 
ców: wówiczas pomodnik Komisarza: Zareb- 
skiego zawołał go ma podwórko i zapriopo- 

niował mu 1000 zi. pod: warunkiem wiskta- 
zania jako wimnyjch. Szustera, Szagania i 
Łagody. 

Jestem biednym człowiekiem oznajmił 
Owiin — i chciałem zewobić 1000 zł. Wobec 
czego zlożyłem żądajae oświadczenie, które 
obecnie cofam. Słowa te wywołały na sali 
sądowej duże wrażenie a: p. prokun:ior — 

zwirócił się do Sądu 0 ich zajprotokułowa- 
mie. 

Sądi pło przemówiieniłach iProkuratora i 
obrońców) skazał Oniina ax) 10.000 zł. grzy- 

miny z zamianą w razie mieściągalności na 
2 lala ccesztu, meszłtię oskarżonych zaś 
Sąd! uniewinnił, 

fiol necka 
— Posiedzenie Zarządu Federacji. W loka- 

lu Kom. Kasy Oszczędn. odbyło się dnia 7 czer 
wca r.b. posiedzenie Zarządu Federacji. Nastą- 
piła pewna zmiana w Zarządzie, mianowicie z 
ramienia pow. Koła Zw. Inwalidów R.P. obok 
p. D. Szpakowskiego wchodzi do Zarządu Fe- 
deracji p. Portych Adolf. Dokona się w ten 

   

  

   

  

    

      

   

  

sposób Ściślejszego jeszcze zespolenia Zw. lnw. 0d g. 7 rano (w świę- 
z Federacją. t 

— NAD MORZE NA „ŚWIĘTO MORZA*. 
Na ostatniem posiedzeniu Zarządu 
uchwalono przystąpić do zorganizowania udzia 
łu Stołpców we wszechpolskiem „Święcie Mo- 
rza”. Zarząd Powiatowy Związku Rezerwistów 
wysyła wycieczkę w sile pełnego - plutonu u- 
mundurowanych rezerwistów wraz z. orkiestrą 
dętą. Dowodzić plutonem będzie kol. F. Mo- 
szczyński, d-ca pierwszej komp. bataljonu stoł- 
peckiego. 

    
   
   

  

Że tytoń mależał do reszty $8 

Federacji przedświąteczne i Świą 

WYYYWYWYYYVYVYVYVYVVYVYYVYTYYYYYYVYTYVYTYDYY 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

TWAN MOZŻUCHIN I SUZY VERNON 
wozpa, We wzruszającym filmie pełnym prawdy, życio- gy 

wej dramacie, którego akcja odbywa 
płonących piaskach pustyni. 

Sierżant X” 
„Człowiek, który umarł dla świata”. 
Nadprogram TYGODNIK FOXA. 

Wstęp od 50 gr. 

ABAAAŠAAAAAAASAAAMAAAA, 

ERGA UVB 

ŻĄBAJCHE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

šredka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

NA POPLAWACH 
PARCELE DO SPRZEDANIA 

Tanio, Ziemia ogrodowa przy ui Snbocz, — 
Szska Kępa, Popławskiej i in. — Informacje: 

Subocz 28 godz. 10—2 i 5—8 

Hurtowa sprzedaż 

Cement M. Dei 
Wilno, Jagiellońska 3, tei. 8-11 

Fr 

się na 

  

  

   
      

  

  

      

    

a 
Zanim dacie ogło- 
szenie do pism miej- 

т 

Baczność! е аор at 
Sprawdzcie ceny ogłoszeń i 

żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

1a pośrednictwem INI4 Relilamovego 

S. GRABOWSKIEGO i 
Garbarska 1, 

tel. 82. 
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The— Najlepszy środek przeciw 
zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać orygin. Francuski.   
  

odchodzących z placu 

3 
4 | 

re J 

  

dod. džw. 
oraz najuowszy 

Tylko pasa dni! Najnowsza komedja A VLASTĄ BURIAKREĄ 

. .Adjutant Jego Wysokości 
CENY ZNIŻONE 

Pat'a | Dz. balkon 5 gr. Dz. parterjį gr 
Następny program: Film tajemnic jogėw '„CHANDU“ 
  

  

Dzis! Przebój 

Hollyyooi 

  

Kabarety paryskie. Tańce. Spiewy 
W rol. gł. ulubieniec kobiet, b hater 

filmu „Kongres tańczy 

śpiewno-dźwiękowy. 

Ceny na wszystkie seanse: Parter 

NOCE PARYSKIE (Montparnasse) 

MERRY GARATnci.t we. 
od 25 gr, do 50 gr. 

  

  

życie! Najbardziej „LUX 
Dziś podwójny program! 1) F.lm prawdziwy jak samo 

2) Wielki polski 100 proc. 
džwiekowiec 

artystyczny film dźwiękowy p. t. EMAA 
matycznego napięcia. W rol. gł. tragiczka Światowej sławy MARJA DESSLER. 

„UWIEBZIORA:' 

(Niepoirzebna matka). Nie 
zwykłe sceny pelne dra- 

6 W rol. gł. MARJA MALICKA, 
ZBYSZKO SAWAN i inni. 

  

  

  

rad V 

T sa 
ELIZABETH ARDEN 

LONDON 
Niezrównanej dobroci preparaty „Ve- 
netłan* do pielęgnowania i udelikat- 

niania cery 
poleca 

Wyłączna Agentura w Wilnie 
PERFUMERJA 

    Ё 

  

"A 

R 

  
UL M CKIEWICZA 15 

vis'a-vis Hotelu „Georges" 

Egz. od r. 1890. Telefon 4-82. | 

J. Pružan |                         Sprzedaż detaliczna według cennika | 
2 fabrycznego. Lo 
       

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
  

Grzeszkowej w Wilnie 
№ WILEJKA 

Odjazd z Wilna Przyjazd 
de N. Wilejki 

a od g. 8 r.) co go-| pół godziny drogi. 
dzinę do 21, w dnie 

teczne do 23. 

od g. 8 rano (w Święta 
od g. 9) co godz. do 21 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

MEJSZAGOŁA 

Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
pół godziny drogi. 

  

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
godz. 9, 14, 18, do Mejszagoła Obok KI lo g. 8. 13, 18. 

o godz. 10, 15, 19. 

NIEMENCZYN 
  

— I TO IM SIĘ PRZYDAŁO. W czasie sza Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
lejącej burzy na trakcie Naliboki — Świerszcze o godz. 7, 9, 11, 13,, do Niemenczyna  |o g. 7.30, 9, 11, 13 15,|godzina drogi. 
zwaliło się na przewody telefoniczne drzewo, 15, 17, 19, (w soboty |godzina drogi. 17, 19, (w soboty od g. 
przerywając druty. Przyszli złodzieje i skra- o godz. 9). . 9). 
dli tych drutów na dwieście metrów. Już nic е OSZMIANA 
dla nich niema Świętego! 

— KRADZIEŻE PŁÓTNA. I kradzieże za- 
leżą w wielkiej mierze od mody. Modne są о- 
becnie ubrania letnie i płócienne, więc złodzie- 
je specjalnie na to wychodzą. Niema kradzieży 
gdzieby wśród skradzionych przedmiotów nie 
fiugurował przynajmniej kawałek płótna. I w 
Zadwieju, i w Małych Juchowiczach, i w Pie- 
ratokach, płótno znajduje chętnych odbiorców, 
amatorów płóciennych ubrań. Oby im ubrania 
lekkie były. 

— Przegląd buhajów w Stołpcach. — W m. 
Stołpcach w dniu 31 maja rb. odbył się spęd 
buhajów. Przed komisję, pod przewodnictwem 
p. inż. K. Kraszewskiego — agronoma powia 
towego, doprowadzono 180 buhajów, w tem 
29 sztuk rasy czerwonej polskiej. Prowadzona 
energicznie w latach poprzednich przez Samo- 
rząd Powiatowy i gminy akcja polepszenia 
pogłowia bydła rogatego, dała , znakomite re- 
zultaty, gdyż obecnie drobni rolnicy gminy 
stołpeckiej posiadają własnych reproduktorów 
rasy czerwonej polskiej własnej hodowli. 10 
buhajów bardzo dobrych zostało przez komi- 
sję nagredzonych, zaś 44 sztuki 
nych św adectwami uznania. 

41) 

ła wspólna i najkrwawsza. W sam śŚro- 
den żałosnych utyskiwań wpadł, jak cięż 
ki kamień w pluskający staw, czyjś głos 
ponury. | 

— Ja w zeszłym tygodniu sprzeda- 
łem resztę żyta po 2 zł. 30 za pud. 

— roco sąsiad to robi? — wrzasnął 
prawie wysoki chudy, i tak nędzną cenę 
jeszcze sąsrad nam zbija. To nawet nie- 
pięknie. 

— A cóż ja poradzę? Gotówki na 
gwałt potrzeba! Żona z dziećmi w Wil- 
nie, dla nauki... muszę im ciągle dosy- 
łać... 

— Bo poco sąsiad aż do Wilna? W 
naszem powłatowem gimnazjum nienajgo 
rze.) 

A cóż to ja swoim rodzonym dzie 
ciom porządnej nauki będę żałował? Jak- 
by sąsiad nie wiedział, co za hołota u- 
częszcza do naszej powiatówki! Chłop- 
skie latorosle w parcianych... tego ten... 
Demokracja demokracją, ale dla swoich 
dzieci ja tego nie lubię... 

— Podobno te wszystkie podatki na- 
znaczają wbrew woli Marszałka, — 
szeptała poufnie matrona w liliowej su- 
kni. — Podobno on nic o tem nie wie. — 
Jemu oddawna o niczem prawdy nie mó- 
wią... decyduje otoczenie. — Matrona 
ostatnie słowo wymówiła zachłystują- 
"cym się szeptem i westchnęła z głębi 
przeobiitego tona. 

Apolinary Wołłowicz wzburzył się 

, Wydawca: Stanisław Machłewicz || 

o godz. 8, 11, 14, 16, 18, 

obdarzo- o godz. 6 rano. 

„guje. 

  

Przyjazd Odjazd z Wilna 
do Oszmiany 

Przyjazd do Wilna Odjazd do Wilna 
-9,45, 13,15, 14,15 17.15 g. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17 

  

tw dnie rynkowe o g.6)|10,15, 13,15, 16,15, —| 19, 19,15 21515. 
18,15. 20.15. 

TROKI 
(przez Landwarów) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 do Trok lo g. 6.20, 8, 9.30, 10,30 |godzina i 20 minut drogi 

  

  

17, 18,30, 20,15 jgodzina i 20 minut dro-;12,30. 14. 15,30. 18.30. j(z Landwarowa 55 mi- 
gi (do Landwarowa 55 nut). 
minut). 

> POŁUKNIA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 3 

o godz. 6, (bez sobót) do Połukni o g. 6.50, 10,50, 13,50|8, 12, 15, 20, 21,20 i 

730,13.30, 15.30, 1€, 10|7,10, 8.40, 14,40, 16,40|18,50, 20,10, 21, 22,10. 
17,10 18.10. 

NAROCZ 
S (przez Michaliszki, Swir) 

Odjazd z Wilna Przyjazd | Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

do Narocza o godz. 15 . lo godz. 21.       lo godz. 12 w poł. 

nagle i grzmotnął pięści w stół. węgrzyn 

uderzył mu do głowy, uczynił bezwzględ 

nym, a wymownym. > : 

‚ — 2 Otoczeniem trzeba raz skończyć. 

Nie rozumiem ma co czeką całe społe- 

czeństwo? Toż to Bóg wie, co takiego, 

rzeczywiście! Siedzi tam ktoś w rządzie 
i przeciw. ziemiaństwu kresowemu insty- 

Zniszczyć nas chcą, proszę pań- 

stwa, świadomie i naumyślnie zniszczyć... 

Bo żeby na naszych piaskach i rojstach 
wytrzymać przy obecnych podatkach i 
świadczeniach... Niema mowy; no, ńiema 
mowy! Ciekawość tylko komu na tem za- 
leży? Kto pragnie naszej zguby? 

Pan Apolinary podniósłszy palec w 

górę, pytającym 'wzrokiem potoczył po 

obecnych. Matrona w żółtej sukni u- 

śmiechnęła się z politowańiem nad jego 

naiwnością. 

— Szanowny sąsiad jeszcze pyta: 
kto? Komu? Ależ to powszechnie wia- 
domo: na galicyjskich osadników pracu- 
jemy. Im się dostanie lwia część naszych 
gruntów, a resztę podzieli się między 
chłopstwo... żeby przekupić... od ruchu 
białoruskiego odciągnąć... Wiem z dobre 
go źródła... Mówiła mnie kuzynka, któ- 
rej przyjaciółka mieszka stale w Warsza- 

wie i ma dobrego znajomego, którego 

cioteczny brat zna takiego, co pracuje... 

w Belwederze. Nic nie pomoże. jesteśmy 

skazani. Zginiemy wszyscy. — Matrona 

pochyliła się nad talerzem i tak zapalczy 
wie wbiła widelec w kawałek indyka, 
jakby to był właśnie osadnik z Galicji. 

Gospodarz domu wciąż, niezmordo- 

wanie, obchodził stół, dolewając, częstu- 

Drukarnia 

  

  

jac, gdzie było potrzeba. Nadsłuchiwał 

rozmów, krzywił usta i ściągał brwi, ale 

na ostry jrotest, nawet na żywszą dy- 

skusję, rie pozwalata gościnność. Starał 

się mitygować delikatnie i ostrożnie. 

— ja nie boję się tak bardzo, — mó- 

wił, stając za krzesłem białowąsego są- 

siada, -— ja, owszem, wierzę w polepsze- 
nie naszej sytuacji. Tylke, może, kosz- 
tem pewnych ofiar, kosztem wyzbycia 
się niektórych, już przeżytych, tradycj;. 
Mniejsze, racjonalniej zagospodarowane 

objekty..—Pan Apolinary zatrząsł głową. 

— Tak. Ty, Kaziu, jesteś za częścio- 

wą parcelacją, wzorem młodszego poko- 
lenia, co ziemię traktuje bez sentymen- 
tu, jedynie, jako warsztat pracy... Ale ja 
za strary już jestem, żeby zmieniać tra- 
dycje 1 przekonania. Ja tu stoję na pla- 
cówce, gdzie mnie Pan Bór postawy 
ani pędzi ziemi nie uronię, ho jaier! czo- 
łem pokazałbym się przodkom na tam- 
tym swiecie? No, pytam się. jakiem czo, 
łem? (wu. większy ucisx  przetrwal:! 

Każmierz Wołłowicz wzruszył mieznacz- 
nie ramieniami, a z końca stołu odezwał 

się jakiś młody głos: 
—- Ależ, Boże! czy to można porow- 

nywać?! 

Nikt nie odpowiedział. Przy „wielkim 
n'tarzu* rozmawiano teraż 5 bandzie Ko- 
rolonka, rozmawiano z nienawiścią, pa- 
sją i starannie ukrywanym lękiem, przy- 
zywając wszystkich gromów nieba na 
niedołężne władze powłatowe. 

Tylko Ignacowa Domeykowa dowo- 
dziła gorąco swoim najbliższym  sąsie- 
dom, wspólnie zorganizowany eksport ze 

Wydawnictwa „SŁOWO* 

LJO 
F BIBLIOTĘ4% 

   

Dziś przepiękny film polski p. 1. 

  

Radje wiieńskie 
PONIEDZIAŁEK, dnia 12 czerwca 

7.00 — Czas 
1.05 — Gimnastyka: 
T.15 — Komunikaty 

1.20 — Muzyka: 

152 — Chwiilika gospadatrsitwa domo- 
wegio. 

1 157 — Czas. 

12.05 — Amdycja. dla: poborowych 

15.25 — Giełda roln. 
15.35 — Audycja (dla dzieci 
16.05 — [Koncert z Ciechocialka. 
17.00 — [Pogad w jęz. francuskim 
17,15 — Mikmofomi n*: widowni teatraf- 

miej. 

17.45 — Recital 
18.15 — Odczyt. 
18.35 — Wiald. ! 
1840 — Odczy 

19.10 — Rozmait. 
19.25 — Wil. kom spiomtowy. 

19.40 — Feljeton! Išitenaidki. 

19,55 — Pogadanka. 
20.15 — Koncert 
22.30 — 'Wiad. sportowe. 
22.45 — Muzyka talniecznia 

Lnergiczny samodzielny akwizytor 
kontentujący się małemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Slowo“ 

prod „Słówka. ‚ 

450 H. P. 
siły wodnej 
do wykorzystania 

Ei 

   
   

  

wisjki 

  

  

  

    

    

  

     
o kis CARE 

TAJEMNICA $TAREGO RODU 
W rol. gł. znakomita gwiazda ekranu Jadwiga Smesąrska, 
przezabawny „LOPEK* Kazimierz Krukowski i Wł. Welter. — Dla młodzieży dozwolone. 

Marja Gorczyńska, Jerzy Maar, 

/ ooo" 

Bo PENUONAT w ANDRZEJAOWIE 
nad 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, knchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie, Doskonała kąpiel, aato. M 

a Dojazd z Baranowicz lab Nowogródka 
"| antobusem. Ceny 350, 4.— i 4.50 w Z 

leżności od pokoju, — Poczta Wsiówka 
£ koło Nowogródka, Andrzejkowa a 

са a ania i it ia tų i i 

POKÓJ 
WYP YYPYPYYYYYYYYYJ 

Letniska LETNISKO. 
vęsw*o* lub dwa, z dużą weraw 

LETNISKO dą, obok lasu, do wy- 
w sosnowym les e nad najęcia tanio. Zakret —- 
jeziorem Miadzioł — 3 ul. Letnia 6 m. 1. De- 
kJ. od Narocza. Obfite wiedzieć się od godz. 
i smaczne oedźywianie. 12 do 5 po poi. 
Czółua i kajaki. Rybo- -- 
łóstwc, polowznie i 
grzybobranie. Stroma 2 
m. 15 (róg Mickiewicz+) 
od godziny 3 do 6 

Pokoje SŁUŻĄCA 
na letnisko w majątku wykwalifikowana w go- 
Kisarewszczyzna po 3 towaniu, pot zebna — 
zł. z  całodziennem Mleczarnia, Wileńska £ 
utrzymaniem — poczta „ 

i
i
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eik woj, Wileń- MAAAAAAAAAA AAA 
skie skrz. poczt, 34 — Čreiniavėke, PoSZUKUJĄ 
Tanie letnisko RAL = 

1 12 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilna, miejsco- Młoda osoba 
wość prześliczna rzeka władająca biegle jąz. 
i las tuż koło domu — angielskim i francuskim 
Pokoje słoneczne ślicz- posznkuje posady na 
ne z werandą iknchnią. lato. — Zgłoszenia do 

1 Dowiedzieć się proszę Administracji „Stowa“ 
w Administracji „Sło: dla „Zet“, 

DOŚWIADCZONA 
— wychowawczyni — 

Letnisko z dobrym akcentem net 
na brzegu Wilii, las skim poszukuje posady, 
sosnowy w maj. Ta- przy dzieciach.  Posia- 
palszczyzna Bok- da świadectwa. Dąbre- 
szański pocz. Żodziszki wskiego 12 m. 3. 
st. kol. Smorgonie, — . 
Szczegóły  dowiedz'eć 
się Zygmuntowska 8 
m. 6 od godz. 2 do 4 
po poł. 

wa* Zamkowa 2. 
  

  

  

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na та- 
szynie poszukuje po- 
sady biurowej eksped- 

"7 jenta lub innej. Oferty 
  

Nowo - wypuszczone 

PIWO DUBELTOWE (lesne i ciemne) 
, Towarzystwo browaru mA LIP$RĘE*< 

skosztujcie w odnowionym lokalu 

MICKIEWICZA Nr. 9 (róg Śniadeckich) 
Tamże wyśmienite LODY DORMANA. 

do Redskcji „Słowa, 
pod „Młody* 

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia prakty- 
ka biurowa w dziale 
rachunkowo - kaso 
praktyka leśna i hand- 
lowa, posiada dobre 
Świadectwa i referencje 

  

  

poszukuje jakiejkolwiek 
  

  
wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
i motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł, Bernacdyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

pracy — biurowej, leś- 
niczego, gajowego — 
ekspedjenta Inb innej 
racy. W miejsce 
„lab na wyjazd. Oferty 
RZ R „Słowa* pod 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz. szk. 
powsz.) prosi @ jakę- 
kolwiek pracę. — Aóret 
Wilkomierska Ne 117.     

i rekiama wędha wiejskich więrsze a 
rezultaty, niż pu,cdyńcze wysiłki. 

Sąsiedzi słuchal: z uznanieri, Kkiwali 
współczująco giuw>nu, až ktoś zapyta: 

Me kto *em zajmie, pani kocha 
na: Kto się tem zajnue? każdy ma dosyć 
swojej roboty! 

— Jabym się zajęła. — Pani Ignaco- 
wa zarumieniła się z własnej śmiałości. — 
Bylebyjn miała jakąś pomoc i radę, — 
obejrzała się na Wołłowicza, który zbli- 
żał się właśnie. Usłyszał ostatnie słowa 
i zaraz przystanął, rozpytał: o co chodzi- 
ło? Zachęca! gorąco, obiecując jakieś 
broszurki . ogarniał ją przytem prawie 
tkliwes:. spojrzeniem. Tak dzielnie popie- 
rała zawszc wszystkie jego plany i tak 
gorące brałe się do ich spełniania. Te - 
iaz pe daiesla kų niemu swoje smutr: 

     

+ niegdyś chabrowe, oczy. 

— Śliczrie dziękuję. Tak ciężko sa- 
miej kobiecie, tak czasem trzeba przyja- 
znego męskiego poparcia... 

Półmiski i butelki, ku radości cioci 

Pelasi, pustoszały w oczach. Przyszła 

kolej na sterty misternie nakrajanych ma 
zurków, czarną kawę i miód dziadowski, 
z „pniowskiej piwnicy. Prababunia, któ- 
ra wypiła tego miodu ćwierć kieliszka i 
zjadła o wiele więcej, niż zwykle, poczy- 
nała się już wyraźnie męczyć. Młodzież 
oglądała się na drzwi salonu, na forte- 
pian, a Lilka Losocka coś pilnie szeptała 
pani Lawińji Bobrowskiej i otrzymy- 
wała zapewnienie: 
— Dobrze, córusś, już dobrze... Niech 

tylko starsi wstaną. — Kaźmierz Wołło- 
wicz zabrał panów na cygara do swego 

gabinetu; wsunął się tam i Żozio, jakkol 
wiek miejsce jego własciwie było między 
tańczącymi. Miał tu jakieś swoje spra- 
wy do załatwienia. Pan Apolinary odpre 
wadził brata na stronę, odgrodził od 
świata we iramudze okiennej i przekła- 
dał gorąco: : 

— W zauianiu tobie powiem, Kaziu, 
sąsiedzi coraz gorzej patrzą na tę two- 
ją Straż Graniczną. Opinja mówi coraz 
głośniej, że wywrotowców protegujecie... 
Podobno ktoś z waszych strażaków zna- 
lazł się w bandzie Korolonka! 

Kaźmierz wołrowicz targnął się nie- 
cierpliwie. 

— lyle razy tłómaczyłem ja tobie, 
Apolku! Coz dziwnego, ze do organizacji 
takiej, jak nasza, cisną się komuniści ze 
swemi jaczejkami? 'loż dla nich gratka 
niebywała! rilnujemy ile sił... czasem nie 
można ustrzedz. Człowieka, z którym 
mówisz, aresztowano... Wszędzie może 
się zdarzyć wyrodek. Nie znaczy to wca- 
je. 

— Ech, Kaziu, ja, starszy brat, to- 

bie mowię... Rzuciłbyś. Co tobie z tege 
przyjdzie? W zaufaniu tobie powiem... 
Są tacy, coby prowadzili ciebie na wice- 
prezesa Związku Ziemian... Gieysztor już 

stary... byłby dalej z imienia.. Tybyś kie- 
rował.. Ale póki ty jesteś w tej Straży, 
nietylko nie da się, ale kto wie, czy iw 
zarządzie na przyszły rok utrzymasz się- 
Bo... 

Gotów jestem ustąpić choćby dziś. 
Uważam straż za konieczną, nie mówię 

już: dla państwa, ale dla naszego tutaj 

bezpieczeństwa. 
   

Redaktor w/z Witold Tatarzyteši | 
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